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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio no período da pandemia sobre mercado de proteína animal: o caso Minerva Foods

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de proteína animal. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A empresa Minerva
Foods, é uma das principais exportadoras de proteína animal, especialmente do produto carne bovina, com 73% de sua Receita Bruta sendo proveniente do mercado
externo, o que a tem colocado em forte exposição ao cenário de instabilidade do câmbio no período recente (MINERVA, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
câmbio e estratégias de Hedge.

RESULTADOS

Em 26 de fevereiro quando foi registrado o primeiro caso de corona vírus no Brasil, US$1,00 foi cotado a R$4,43, chegando em seu momento de maior elevação em
chegando a R$. Com tamanha disparidade do câmbio empresas exportadoras podem se beneficiar dessa oscilação, porém aquelas organizações que possuem
endividamento em dólar podem convier com enorme dificuldade de honrar seus compromissos. Sendo assim tentam de forma estratégica se protegerem realizando
operações de Hedge. Tal estratégia, conforme Assaf Neto (2015) consiste no uso de instrumentos derivativos para contrabalançar os riscos eminentes de
operações em moeda estrangeira. Esse relato de experiência considerou que a empresa utilizou-se de Hedge com a intenção de garantir seu resultado operacional
protegendo seu seu fluxo de caixa que não esteja em Real por até um ano e também como defesa ao seu elevado endividamento em moeda estrangeira de longo
prazo. Sob análise prática, a empresa compra gado bovino com entrega futura e utiliza a B3 para venda de contratos futuros, minimizando o risco direcional sobre o
preço da arroba bovina.

CONCLUSOES

Conclui-se que a política de Hedge cambial adotada pela empresa nesse período de incerteza tem se mostrado eficiente. A empresa reportou ao mercado 2º
trimestre de 2020 Fluxo de Caixa Livre em R$ 376,5 milhões, Receita Bruta de R$ 4,6 bilhões, Receita Líquida de R$ 4,4 bilhões, EBITDA de R$ 590,2 milhões, Margem
EBITDA: 13,4% , Resultado Líquido de R$ 253,4 milhões e acumulado em 2020 de R$ 524,6, Alavancagem medida pelo índice Dív. Líq./ EBITDA 2,6 vezes,
Alavancagem em dólar em 2,2 vezes e Dívida líquida de R$5,414 bilhões.

REFERENCIAS
Assaf Neto, A. Mercado financeiro, São Paulo: Atlas, 2015. MINERVA FOODS. Relações com investidores, 2020. Santos, J. C. d. S. Derivativos e renda fixa: teoria e
aplicação ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio no período da pandemia sobre mercado de proteína animal: o caso Minerva Foods

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de proteína animal. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A empresa Minerva
Foods, é uma das principais exportadoras de proteína animal, especialmente do produto carne bovina, com 73% de sua Receita Bruta sendo proveniente do mercado
externo, o que a tem colocado em forte exposição ao cenário de instabilidade do câmbio no período recente (MINERVA, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
câmbio e estratégias de Hedge.

RESULTADOS

Em 26 de fevereiro quando foi registrado o primeiro caso de corona vírus no Brasil, US$1,00 foi cotado a R$4,43, chegando em seu momento de maior elevação em
chegando a R$. Com tamanha disparidade do câmbio empresas exportadoras podem se beneficiar dessa oscilação, porém aquelas organizações que possuem
endividamento em dólar podem convier com enorme dificuldade de honrar seus compromissos. Sendo assim tentam de forma estratégica se protegerem realizando
operações de Hedge. Tal estratégia, conforme Assaf Neto (2015) consiste no uso de instrumentos derivativos para contrabalançar os riscos eminentes de
operações em moeda estrangeira. Esse relato de experiência considerou que a empresa utilizou-se de Hedge com a intenção de garantir seu resultado operacional
protegendo seu seu fluxo de caixa que não esteja em Real por até um ano e também como defesa ao seu elevado endividamento em moeda estrangeira de longo
prazo. Sob análise prática, a empresa compra gado bovino com entrega futura e utiliza a B3 para venda de contratos futuros, minimizando o risco direcional sobre o
preço da arroba bovina.

CONCLUSOES

Conclui-se que a política de Hedge cambial adotada pela empresa nesse período de incerteza tem se mostrado eficiente. A empresa reportou ao mercado 2º
trimestre de 2020 Fluxo de Caixa Livre em R$ 376,5 milhões, Receita Bruta de R$ 4,6 bilhões, Receita Líquida de R$ 4,4 bilhões, EBITDA de R$ 590,2 milhões, Margem
EBITDA: 13,4% , Resultado Líquido de R$ 253,4 milhões e acumulado em 2020 de R$ 524,6, Alavancagem medida pelo índice Dív. Líq./ EBITDA 2,6 vezes,
Alavancagem em dólar em 2,2 vezes e Dívida líquida de R$5,414 bilhões.

REFERENCIAS
Assaf Neto, A. Mercado financeiro, São Paulo: Atlas, 2015. MINERVA FOODS. Relações com investidores, 2020. Santos, J. C. d. S. Derivativos e renda fixa: teoria e
aplicação ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio no período da pandemia sobre mercado de proteína animal: o caso Minerva Foods

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de proteína animal. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A empresa Minerva
Foods, é uma das principais exportadoras de proteína animal, especialmente do produto carne bovina, com 73% de sua Receita Bruta sendo proveniente do mercado
externo, o que a tem colocado em forte exposição ao cenário de instabilidade do câmbio no período recente (MINERVA, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
câmbio e estratégias de Hedge.

RESULTADOS

Em 26 de fevereiro quando foi registrado o primeiro caso de corona vírus no Brasil, US$1,00 foi cotado a R$4,43, chegando em seu momento de maior elevação em
chegando a R$. Com tamanha disparidade do câmbio empresas exportadoras podem se beneficiar dessa oscilação, porém aquelas organizações que possuem
endividamento em dólar podem convier com enorme dificuldade de honrar seus compromissos. Sendo assim tentam de forma estratégica se protegerem realizando
operações de Hedge. Tal estratégia, conforme Assaf Neto (2015) consiste no uso de instrumentos derivativos para contrabalançar os riscos eminentes de
operações em moeda estrangeira. Esse relato de experiência considerou que a empresa utilizou-se de Hedge com a intenção de garantir seu resultado operacional
protegendo seu seu fluxo de caixa que não esteja em Real por até um ano e também como defesa ao seu elevado endividamento em moeda estrangeira de longo
prazo. Sob análise prática, a empresa compra gado bovino com entrega futura e utiliza a B3 para venda de contratos futuros, minimizando o risco direcional sobre o
preço da arroba bovina.

CONCLUSOES

Conclui-se que a política de Hedge cambial adotada pela empresa nesse período de incerteza tem se mostrado eficiente. A empresa reportou ao mercado 2º
trimestre de 2020 Fluxo de Caixa Livre em R$ 376,5 milhões, Receita Bruta de R$ 4,6 bilhões, Receita Líquida de R$ 4,4 bilhões, EBITDA de R$ 590,2 milhões, Margem
EBITDA: 13,4% , Resultado Líquido de R$ 253,4 milhões e acumulado em 2020 de R$ 524,6, Alavancagem medida pelo índice Dív. Líq./ EBITDA 2,6 vezes,
Alavancagem em dólar em 2,2 vezes e Dívida líquida de R$5,414 bilhões.

REFERENCIAS
Assaf Neto, A. Mercado financeiro, São Paulo: Atlas, 2015. MINERVA FOODS. Relações com investidores, 2020. Santos, J. C. d. S. Derivativos e renda fixa: teoria e
aplicação ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio no período da pandemia sobre mercado de proteína animal: o caso Minerva Foods

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de proteína animal. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A empresa Minerva
Foods, é uma das principais exportadoras de proteína animal, especialmente do produto carne bovina, com 73% de sua Receita Bruta sendo proveniente do mercado
externo, o que a tem colocado em forte exposição ao cenário de instabilidade do câmbio no período recente (MINERVA, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
câmbio e estratégias de Hedge.

RESULTADOS

Em 26 de fevereiro quando foi registrado o primeiro caso de corona vírus no Brasil, US$1,00 foi cotado a R$4,43, chegando em seu momento de maior elevação em
chegando a R$. Com tamanha disparidade do câmbio empresas exportadoras podem se beneficiar dessa oscilação, porém aquelas organizações que possuem
endividamento em dólar podem convier com enorme dificuldade de honrar seus compromissos. Sendo assim tentam de forma estratégica se protegerem realizando
operações de Hedge. Tal estratégia, conforme Assaf Neto (2015) consiste no uso de instrumentos derivativos para contrabalançar os riscos eminentes de
operações em moeda estrangeira. Esse relato de experiência considerou que a empresa utilizou-se de Hedge com a intenção de garantir seu resultado operacional
protegendo seu seu fluxo de caixa que não esteja em Real por até um ano e também como defesa ao seu elevado endividamento em moeda estrangeira de longo
prazo. Sob análise prática, a empresa compra gado bovino com entrega futura e utiliza a B3 para venda de contratos futuros, minimizando o risco direcional sobre o
preço da arroba bovina.

CONCLUSOES

Conclui-se que a política de Hedge cambial adotada pela empresa nesse período de incerteza tem se mostrado eficiente. A empresa reportou ao mercado 2º
trimestre de 2020 Fluxo de Caixa Livre em R$ 376,5 milhões, Receita Bruta de R$ 4,6 bilhões, Receita Líquida de R$ 4,4 bilhões, EBITDA de R$ 590,2 milhões, Margem
EBITDA: 13,4% , Resultado Líquido de R$ 253,4 milhões e acumulado em 2020 de R$ 524,6, Alavancagem medida pelo índice Dív. Líq./ EBITDA 2,6 vezes,
Alavancagem em dólar em 2,2 vezes e Dívida líquida de R$5,414 bilhões.

REFERENCIAS
Assaf Neto, A. Mercado financeiro, São Paulo: Atlas, 2015. MINERVA FOODS. Relações com investidores, 2020. Santos, J. C. d. S. Derivativos e renda fixa: teoria e
aplicação ao mercado brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Necessidade de mudanças na infraestrutura da telecomunicação do Brasil: O caso Vivo

INTRODUCAO

A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou por completo as relações interpessoais e os negócios, forçando adaptações inesperadas em um prazo curto,
onde o mundo passou a interagir com intensidade em plataformas digitais e grande parte da população migrou de um ambiente de trabalho formal para o home
office elevando o consumo da telefonia móvel e internet. Nesse momento, reflexões sobre a infraestrutura das telecomunicações disponível no país vieram à tona.
Em um momento que muitos países se encontram no processo de implantação da tecnologia 5 G, nosso país ainda tenta corrigir a ausência do número adequando
de antenas 3G (BOCCHINI, 2013). Dois fatores principais são apontados pelas 4 grandes empresas do setor (Vivo, Claro, Tim e Oi) como responsáveis pelo déficit de
infraestrutura: as dimensões continentais do país e à falta de investimentos das empresas do setor em áreas mais distantes dos grandes centros urbanos (ANATEL,
2020). Na contramão do déficit de infraestrutura, a empresa Telefônica Vivo tem feito esforços para ampliar seus investimentos em infraestrutura.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a necessidade de melhoria na infraestrutura das telecomunicações do Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializadas em
telecomunicações.

RESULTADOS

Constatou-se que o Brasil ainda possui probelmqs de infraestrutura na oferta da tecnologia 3G, e também na recém conectividade móvel 4G. Porém, assim como em
outras partes do mundo deve preparar-se para a introdução da tecnologia 5G onde a conexão móvel poderá atingir uma velocidade 10 Gb/s. Esse mercado tem
previsão de maturação entre 2021 a 2030. Sabe-se que existem muitas dificuldades para entrar nesse mercado, pois os governos e a ANATEL possuem divergências
sobre qual frequência será reservada ao 5G e qual será o valor econômico que essa tecnologia trará. O cenário a partir da pandemia tem se apresentado com um
misto de oportunidades e desafios, uma vez que os investimentos necessários nessa área são sempre robustos. Ainda no cenário presente, houve a necessidade de
grandes adaptações das empresas de telecomunicações para manter esse serviço funcionando a todo vapor; os consumidores nesse período de quarentena
mudaram suas configurações de consumo para a nova atuação diante da demanda intensificada por home office, educação virtual, aplicativos de rotina e
entretenimento (VIVO, 2020).

CONCLUSOES

Conclui-se que o Brasil se apresenta como um importante mercado consumidor de telecomunicações, a qualidade do serviço prestado é deficiente a real
necessidade, os investidores sentem-se inibidos a aportarem novos investimentos devido a alta carga tributária, divergências no governo e órgãos reguladores. Com
a aceleração da digitalização decorrente da pandemia, a TelefônicaVivo mantém-se líder de mercado com 39% de share, apresentou recentemente seu plano inicial
do 5G para 8 grandes cidades brasileiras, conseguiu obter avanços em seu resultado operacional, forte redução de custos ajudando a minimizar o impacto em receita
causado pela desaceleração econômica.

REFERENCIAS BOCHINNI, Bruno. A falta de infraestrutura para 3G e 4G. VIVO, Relações com investidores, 2020. ANATEL, infraestrutura da telecomunicação do Brasil, 2019.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Necessidade de mudanças na infraestrutura da telecomunicação do Brasil: O caso Vivo

INTRODUCAO

A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou por completo as relações interpessoais e os negócios, forçando adaptações inesperadas em um prazo curto,
onde o mundo passou a interagir com intensidade em plataformas digitais e grande parte da população migrou de um ambiente de trabalho formal para o home
office elevando o consumo da telefonia móvel e internet. Nesse momento, reflexões sobre a infraestrutura das telecomunicações disponível no país vieram à tona.
Em um momento que muitos países se encontram no processo de implantação da tecnologia 5 G, nosso país ainda tenta corrigir a ausência do número adequando
de antenas 3G (BOCCHINI, 2013). Dois fatores principais são apontados pelas 4 grandes empresas do setor (Vivo, Claro, Tim e Oi) como responsáveis pelo déficit de
infraestrutura: as dimensões continentais do país e à falta de investimentos das empresas do setor em áreas mais distantes dos grandes centros urbanos (ANATEL,
2020). Na contramão do déficit de infraestrutura, a empresa Telefônica Vivo tem feito esforços para ampliar seus investimentos em infraestrutura.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a necessidade de melhoria na infraestrutura das telecomunicações do Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializadas em
telecomunicações.

RESULTADOS

Constatou-se que o Brasil ainda possui probelmqs de infraestrutura na oferta da tecnologia 3G, e também na recém conectividade móvel 4G. Porém, assim como em
outras partes do mundo deve preparar-se para a introdução da tecnologia 5G onde a conexão móvel poderá atingir uma velocidade 10 Gb/s. Esse mercado tem
previsão de maturação entre 2021 a 2030. Sabe-se que existem muitas dificuldades para entrar nesse mercado, pois os governos e a ANATEL possuem divergências
sobre qual frequência será reservada ao 5G e qual será o valor econômico que essa tecnologia trará. O cenário a partir da pandemia tem se apresentado com um
misto de oportunidades e desafios, uma vez que os investimentos necessários nessa área são sempre robustos. Ainda no cenário presente, houve a necessidade de
grandes adaptações das empresas de telecomunicações para manter esse serviço funcionando a todo vapor; os consumidores nesse período de quarentena
mudaram suas configurações de consumo para a nova atuação diante da demanda intensificada por home office, educação virtual, aplicativos de rotina e
entretenimento (VIVO, 2020).

CONCLUSOES

Conclui-se que o Brasil se apresenta como um importante mercado consumidor de telecomunicações, a qualidade do serviço prestado é deficiente a real
necessidade, os investidores sentem-se inibidos a aportarem novos investimentos devido a alta carga tributária, divergências no governo e órgãos reguladores. Com
a aceleração da digitalização decorrente da pandemia, a TelefônicaVivo mantém-se líder de mercado com 39% de share, apresentou recentemente seu plano inicial
do 5G para 8 grandes cidades brasileiras, conseguiu obter avanços em seu resultado operacional, forte redução de custos ajudando a minimizar o impacto em receita
causado pela desaceleração econômica.

REFERENCIAS BOCHINNI, Bruno. A falta de infraestrutura para 3G e 4G. VIVO, Relações com investidores, 2020. ANATEL, infraestrutura da telecomunicação do Brasil, 2019.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Resultados da fusão entre Natura e Avon no período da pandemia

INTRODUCAO

O setor de cosméticos e produtos de beleza faturou cerca de os R$ 116,8 bilhões de reais em 2019 representando crescimento de 3,9% no setor. Foi verificado
também o aumento nos processos de fusões e aquisições de empresas nos últimos anos. Alguns fatores relacionados a esse aumento estão ligados à
descentralização dos mercados locais e ao crescimento dos externos, além de ser também uma tendência internacional que fazem aumentar a associação de
empresas estrangeiras e brasileiras. As fusões e aquisições entre empresas também são formas de solucionar questões relacionadas ao desenvolvimento do
mercado, sendo uma oportunidade de expansão e crescimento para essas empresas. Com a elevação da competitividade ocasionada por estes processos pode-se
produzir mais com um custo menor, esse fator gera crescimento e expansão dos negócios. A Natura fusionou em 2019 com a AVON e acumula atualmente o valor de
mercado de R$ 33,5 bilhões (AVON, 2020).

OBJETIVOS Temos como objetivo a discussão sobre os resultados da fusão das empresas Natura e Avon no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
fusões e aquisições, e beleza e estética.

RESULTADOS

Segundo Camargo (2015), os argumentos utilizados para realizações de fusões e aquisições de empresas passam por premissas comuns de perspectivas de
melhorar o desempenho de uma empresa como produzir uma empresa mais eficiente, devido à obtenção de algum tipo de sinergia., produção de efeito de curto
prazo causado na cotação das ações das empresas envolvidas no mercado, que tenta incorporar ao preço o resultado ou o desdobramento da união, possibilidade de
minimizar os problemas e custos de agência, ganhos de participação de mercado, e por ganhos tributários. A partir dos resultados obtidos em 2019, a empresa
pretendia colher bons resultados da fusão já em 2020, porém com a pandemia do corona vírus a empresa que possui Receita Bruta anual superior a US$ 10 bilhões,
mais de 3 mil lojas, 40 mil colaboradores e presença em mais de 100 países. Totalizando mais de 100 milhões de consumidores em diversos canais teve que ajustar
seu portifólio, e redirecionar a produção de manufatura, aumentando em mais de 30% a capacidade de produção de produtos com alta demanda tais como:
sabonetes, álcool gel, hidratantes (NATURA, 2020).

CONCLUSOES
Conclui-se que diante dos resultados positivos dos últimos anos, a Natura adotou foi ao mercado de forma agressiva e em 2 anos adquiriu as empresas The Body
Shop da L’Oreal e a americana Avon, criando assim o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. Verificou-se ainda que o setor de cosméticos terá seu resultado
afetado em 2020 por conta dos efeitos da pandemia, mas que provavelmente retomará a esteira do crescimento a partir de 2021.

REFERENCIAS
CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. ERA. Fusões e aquisições de empresas Brasileiras, São Paulo, 2015. LANDIN, R. CNN. Setor de cosméticos: crise da pandemia,
2020. NATURA CO, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Resultados da fusão entre Natura e Avon no período da pandemia

INTRODUCAO

O setor de cosméticos e produtos de beleza faturou cerca de os R$ 116,8 bilhões de reais em 2019 representando crescimento de 3,9% no setor. Foi verificado
também o aumento nos processos de fusões e aquisições de empresas nos últimos anos. Alguns fatores relacionados a esse aumento estão ligados à
descentralização dos mercados locais e ao crescimento dos externos, além de ser também uma tendência internacional que fazem aumentar a associação de
empresas estrangeiras e brasileiras. As fusões e aquisições entre empresas também são formas de solucionar questões relacionadas ao desenvolvimento do
mercado, sendo uma oportunidade de expansão e crescimento para essas empresas. Com a elevação da competitividade ocasionada por estes processos pode-se
produzir mais com um custo menor, esse fator gera crescimento e expansão dos negócios. A Natura fusionou em 2019 com a AVON e acumula atualmente o valor de
mercado de R$ 33,5 bilhões (AVON, 2020).

OBJETIVOS Temos como objetivo a discussão sobre os resultados da fusão das empresas Natura e Avon no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
fusões e aquisições, e beleza e estética.

RESULTADOS

Segundo Camargo (2015), os argumentos utilizados para realizações de fusões e aquisições de empresas passam por premissas comuns de perspectivas de
melhorar o desempenho de uma empresa como produzir uma empresa mais eficiente, devido à obtenção de algum tipo de sinergia., produção de efeito de curto
prazo causado na cotação das ações das empresas envolvidas no mercado, que tenta incorporar ao preço o resultado ou o desdobramento da união, possibilidade de
minimizar os problemas e custos de agência, ganhos de participação de mercado, e por ganhos tributários. A partir dos resultados obtidos em 2019, a empresa
pretendia colher bons resultados da fusão já em 2020, porém com a pandemia do corona vírus a empresa que possui Receita Bruta anual superior a US$ 10 bilhões,
mais de 3 mil lojas, 40 mil colaboradores e presença em mais de 100 países. Totalizando mais de 100 milhões de consumidores em diversos canais teve que ajustar
seu portifólio, e redirecionar a produção de manufatura, aumentando em mais de 30% a capacidade de produção de produtos com alta demanda tais como:
sabonetes, álcool gel, hidratantes (NATURA, 2020).

CONCLUSOES
Conclui-se que diante dos resultados positivos dos últimos anos, a Natura adotou foi ao mercado de forma agressiva e em 2 anos adquiriu as empresas The Body
Shop da L’Oreal e a americana Avon, criando assim o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. Verificou-se ainda que o setor de cosméticos terá seu resultado
afetado em 2020 por conta dos efeitos da pandemia, mas que provavelmente retomará a esteira do crescimento a partir de 2021.

REFERENCIAS
CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. ERA. Fusões e aquisições de empresas Brasileiras, São Paulo, 2015. LANDIN, R. CNN. Setor de cosméticos: crise da pandemia,
2020. NATURA CO, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Resultados da fusão entre Natura e Avon no período da pandemia

INTRODUCAO

O setor de cosméticos e produtos de beleza faturou cerca de os R$ 116,8 bilhões de reais em 2019 representando crescimento de 3,9% no setor. Foi verificado
também o aumento nos processos de fusões e aquisições de empresas nos últimos anos. Alguns fatores relacionados a esse aumento estão ligados à
descentralização dos mercados locais e ao crescimento dos externos, além de ser também uma tendência internacional que fazem aumentar a associação de
empresas estrangeiras e brasileiras. As fusões e aquisições entre empresas também são formas de solucionar questões relacionadas ao desenvolvimento do
mercado, sendo uma oportunidade de expansão e crescimento para essas empresas. Com a elevação da competitividade ocasionada por estes processos pode-se
produzir mais com um custo menor, esse fator gera crescimento e expansão dos negócios. A Natura fusionou em 2019 com a AVON e acumula atualmente o valor de
mercado de R$ 33,5 bilhões (AVON, 2020).

OBJETIVOS Temos como objetivo a discussão sobre os resultados da fusão das empresas Natura e Avon no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
fusões e aquisições, e beleza e estética.

RESULTADOS

Segundo Camargo (2015), os argumentos utilizados para realizações de fusões e aquisições de empresas passam por premissas comuns de perspectivas de
melhorar o desempenho de uma empresa como produzir uma empresa mais eficiente, devido à obtenção de algum tipo de sinergia., produção de efeito de curto
prazo causado na cotação das ações das empresas envolvidas no mercado, que tenta incorporar ao preço o resultado ou o desdobramento da união, possibilidade de
minimizar os problemas e custos de agência, ganhos de participação de mercado, e por ganhos tributários. A partir dos resultados obtidos em 2019, a empresa
pretendia colher bons resultados da fusão já em 2020, porém com a pandemia do corona vírus a empresa que possui Receita Bruta anual superior a US$ 10 bilhões,
mais de 3 mil lojas, 40 mil colaboradores e presença em mais de 100 países. Totalizando mais de 100 milhões de consumidores em diversos canais teve que ajustar
seu portifólio, e redirecionar a produção de manufatura, aumentando em mais de 30% a capacidade de produção de produtos com alta demanda tais como:
sabonetes, álcool gel, hidratantes (NATURA, 2020).

CONCLUSOES
Conclui-se que diante dos resultados positivos dos últimos anos, a Natura adotou foi ao mercado de forma agressiva e em 2 anos adquiriu as empresas The Body
Shop da L’Oreal e a americana Avon, criando assim o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. Verificou-se ainda que o setor de cosméticos terá seu resultado
afetado em 2020 por conta dos efeitos da pandemia, mas que provavelmente retomará a esteira do crescimento a partir de 2021.

REFERENCIAS
CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. ERA. Fusões e aquisições de empresas Brasileiras, São Paulo, 2015. LANDIN, R. CNN. Setor de cosméticos: crise da pandemia,
2020. NATURA CO, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Resultados da fusão entre Natura e Avon no período da pandemia

INTRODUCAO

O setor de cosméticos e produtos de beleza faturou cerca de os R$ 116,8 bilhões de reais em 2019 representando crescimento de 3,9% no setor. Foi verificado
também o aumento nos processos de fusões e aquisições de empresas nos últimos anos. Alguns fatores relacionados a esse aumento estão ligados à
descentralização dos mercados locais e ao crescimento dos externos, além de ser também uma tendência internacional que fazem aumentar a associação de
empresas estrangeiras e brasileiras. As fusões e aquisições entre empresas também são formas de solucionar questões relacionadas ao desenvolvimento do
mercado, sendo uma oportunidade de expansão e crescimento para essas empresas. Com a elevação da competitividade ocasionada por estes processos pode-se
produzir mais com um custo menor, esse fator gera crescimento e expansão dos negócios. A Natura fusionou em 2019 com a AVON e acumula atualmente o valor de
mercado de R$ 33,5 bilhões (AVON, 2020).

OBJETIVOS Temos como objetivo a discussão sobre os resultados da fusão das empresas Natura e Avon no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
fusões e aquisições, e beleza e estética.

RESULTADOS

Segundo Camargo (2015), os argumentos utilizados para realizações de fusões e aquisições de empresas passam por premissas comuns de perspectivas de
melhorar o desempenho de uma empresa como produzir uma empresa mais eficiente, devido à obtenção de algum tipo de sinergia., produção de efeito de curto
prazo causado na cotação das ações das empresas envolvidas no mercado, que tenta incorporar ao preço o resultado ou o desdobramento da união, possibilidade de
minimizar os problemas e custos de agência, ganhos de participação de mercado, e por ganhos tributários. A partir dos resultados obtidos em 2019, a empresa
pretendia colher bons resultados da fusão já em 2020, porém com a pandemia do corona vírus a empresa que possui Receita Bruta anual superior a US$ 10 bilhões,
mais de 3 mil lojas, 40 mil colaboradores e presença em mais de 100 países. Totalizando mais de 100 milhões de consumidores em diversos canais teve que ajustar
seu portifólio, e redirecionar a produção de manufatura, aumentando em mais de 30% a capacidade de produção de produtos com alta demanda tais como:
sabonetes, álcool gel, hidratantes (NATURA, 2020).

CONCLUSOES
Conclui-se que diante dos resultados positivos dos últimos anos, a Natura adotou foi ao mercado de forma agressiva e em 2 anos adquiriu as empresas The Body
Shop da L’Oreal e a americana Avon, criando assim o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. Verificou-se ainda que o setor de cosméticos terá seu resultado
afetado em 2020 por conta dos efeitos da pandemia, mas que provavelmente retomará a esteira do crescimento a partir de 2021.

REFERENCIAS
CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. ERA. Fusões e aquisições de empresas Brasileiras, São Paulo, 2015. LANDIN, R. CNN. Setor de cosméticos: crise da pandemia,
2020. NATURA CO, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Resultados da fusão entre Natura e Avon no período da pandemia

INTRODUCAO

O setor de cosméticos e produtos de beleza faturou cerca de os R$ 116,8 bilhões de reais em 2019 representando crescimento de 3,9% no setor. Foi verificado
também o aumento nos processos de fusões e aquisições de empresas nos últimos anos. Alguns fatores relacionados a esse aumento estão ligados à
descentralização dos mercados locais e ao crescimento dos externos, além de ser também uma tendência internacional que fazem aumentar a associação de
empresas estrangeiras e brasileiras. As fusões e aquisições entre empresas também são formas de solucionar questões relacionadas ao desenvolvimento do
mercado, sendo uma oportunidade de expansão e crescimento para essas empresas. Com a elevação da competitividade ocasionada por estes processos pode-se
produzir mais com um custo menor, esse fator gera crescimento e expansão dos negócios. A Natura fusionou em 2019 com a AVON e acumula atualmente o valor de
mercado de R$ 33,5 bilhões (AVON, 2020).

OBJETIVOS Temos como objetivo a discussão sobre os resultados da fusão das empresas Natura e Avon no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em operações de
fusões e aquisições, e beleza e estética.

RESULTADOS

Segundo Camargo (2015), os argumentos utilizados para realizações de fusões e aquisições de empresas passam por premissas comuns de perspectivas de
melhorar o desempenho de uma empresa como produzir uma empresa mais eficiente, devido à obtenção de algum tipo de sinergia., produção de efeito de curto
prazo causado na cotação das ações das empresas envolvidas no mercado, que tenta incorporar ao preço o resultado ou o desdobramento da união, possibilidade de
minimizar os problemas e custos de agência, ganhos de participação de mercado, e por ganhos tributários. A partir dos resultados obtidos em 2019, a empresa
pretendia colher bons resultados da fusão já em 2020, porém com a pandemia do corona vírus a empresa que possui Receita Bruta anual superior a US$ 10 bilhões,
mais de 3 mil lojas, 40 mil colaboradores e presença em mais de 100 países. Totalizando mais de 100 milhões de consumidores em diversos canais teve que ajustar
seu portifólio, e redirecionar a produção de manufatura, aumentando em mais de 30% a capacidade de produção de produtos com alta demanda tais como:
sabonetes, álcool gel, hidratantes (NATURA, 2020).

CONCLUSOES
Conclui-se que diante dos resultados positivos dos últimos anos, a Natura adotou foi ao mercado de forma agressiva e em 2 anos adquiriu as empresas The Body
Shop da L’Oreal e a americana Avon, criando assim o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. Verificou-se ainda que o setor de cosméticos terá seu resultado
afetado em 2020 por conta dos efeitos da pandemia, mas que provavelmente retomará a esteira do crescimento a partir de 2021.

REFERENCIAS
CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. ERA. Fusões e aquisições de empresas Brasileiras, São Paulo, 2015. LANDIN, R. CNN. Setor de cosméticos: crise da pandemia,
2020. NATURA CO, 2020.

Página 11



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11177 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4068165 - THIAGO DA SILVA SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Inovação tecnológica e sustentabilidade energética: o caso Eletrobrás

INTRODUCAO

Tendo em mente que os recursos naturais são finitos e que, no modelo econômico atual, as empresas exercem grande influência sobre os recursos humanos,
sociais e ambientais, o desenvolvimento sustentável como prática na sociedade e no mundo corporativo é essencial para a melhoria da qualidade de vida de todos.
Esse cenário econômico, social e ambiental está gerando transformações na sociedade, e o tema sustentabilidade está crescendo em importância não somente para
os cidadãos como também para as empresas. Uma empresa sustentável é aquela que procura conciliar seus objetivos e evoluções com uma melhoria dos recursos
humanos e naturais, promovendo tanto o meio ambiente quanto a própria empresa (BERLATO, 2014). Segundo o artigo 225 da constituição brasileira, a empresa
deve cumprir sua função social e ambiental porque faz parte de seu dever legal. A Eletrobrás tem utilizado uma abordagem sustentável integrada à estratégia
empresarial, colocando em pratica projetos como: uso racional de recursos, elevação da eficiência energética, energia renovável, uso de fontes de energia com baixa
emissão de gases de efeito estufa (ELETROBRÁS, 2020). Mesmo em meio à pandemia de coronavírus, a estatal mantém a intenção de investir cerca de R$5,3
bilhões em 2020, na infraestrutura de serviços de geração e transmissão de energia foram definidos pelo governo como essenciais. A empresa vem ao longo dos
últimos anos, privatizando empresas deficitárias de distribuição. Nesse sentido, verifica-se que o setor elétrico no segmento de distribuição vem sofrendo impactos
da pandemia decorrentes da inadimplência dos muitos consumidores que perderam seus empregos e da baixa utilização das empresas que reduziram ou pararam
de produzir.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a importância da sustentabilidade empresarial e estratégias aplicadas pela Eletrobrás.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em
sustentabilidade empresarial.

RESULTADOS

Após as implementações dos novos projetos como a de cooperação técnica internacional, a Eletrobrás elevou suas fontes de energia para o atendimento a
comunidades rurais, bem como suas ações na promoção do desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades por meio de Centros Comunitários de
Produção (CCP), que facilitam a produção, o beneficiamento e a comercialização de produtos locais. A energia solar aplicada aos centros comunitários
anteriormente era insuficiente para promover o desenvolvimento socioeconômico local das comunidades.

CONCLUSOES

Conclui-se assim, que a Eletrobrás tem se mostrado atenda asa possibilidades que se apresentam para produção de energia com inovação e de maneira
sustentabilidade com a finalidade de buscar o equilíbrio ambiental, social e econômico em suas operações para que possa levar energia sustentável para todos,
utilizar a energia elétrica com eficiência significa combater o desperdício através de iniciativas e projetos aplicadas nas diferentes frentes de atuação na geração,
transmissão e distribuição de energia com o intuito de alcançar resultados que irão trazem vantagem competitiva e aliar a expansão do seu negócio com a
responsabilidade social e ambiental.

REFERENCIAS BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. BERLATO, L. F; SAUSSEN, F. A, 2014. ELETROBRÁS, 2020.
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4093313 - MATHEUS PINHEIRO CARREGOSA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Inovação tecnológica e sustentabilidade energética: o caso Eletrobrás

INTRODUCAO

Tendo em mente que os recursos naturais são finitos e que, no modelo econômico atual, as empresas exercem grande influência sobre os recursos humanos,
sociais e ambientais, o desenvolvimento sustentável como prática na sociedade e no mundo corporativo é essencial para a melhoria da qualidade de vida de todos.
Esse cenário econômico, social e ambiental está gerando transformações na sociedade, e o tema sustentabilidade está crescendo em importância não somente para
os cidadãos como também para as empresas. Uma empresa sustentável é aquela que procura conciliar seus objetivos e evoluções com uma melhoria dos recursos
humanos e naturais, promovendo tanto o meio ambiente quanto a própria empresa (BERLATO, 2014). Segundo o artigo 225 da constituição brasileira, a empresa
deve cumprir sua função social e ambiental porque faz parte de seu dever legal. A Eletrobrás tem utilizado uma abordagem sustentável integrada à estratégia
empresarial, colocando em pratica projetos como: uso racional de recursos, elevação da eficiência energética, energia renovável, uso de fontes de energia com baixa
emissão de gases de efeito estufa (ELETROBRÁS, 2020). Mesmo em meio à pandemia de coronavírus, a estatal mantém a intenção de investir cerca de R$5,3
bilhões em 2020, na infraestrutura de serviços de geração e transmissão de energia foram definidos pelo governo como essenciais. A empresa vem ao longo dos
últimos anos, privatizando empresas deficitárias de distribuição. Nesse sentido, verifica-se que o setor elétrico no segmento de distribuição vem sofrendo impactos
da pandemia decorrentes da inadimplência dos muitos consumidores que perderam seus empregos e da baixa utilização das empresas que reduziram ou pararam
de produzir.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a importância da sustentabilidade empresarial e estratégias aplicadas pela Eletrobrás.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em
sustentabilidade empresarial.

RESULTADOS

Após as implementações dos novos projetos como a de cooperação técnica internacional, a Eletrobrás elevou suas fontes de energia para o atendimento a
comunidades rurais, bem como suas ações na promoção do desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades por meio de Centros Comunitários de
Produção (CCP), que facilitam a produção, o beneficiamento e a comercialização de produtos locais. A energia solar aplicada aos centros comunitários
anteriormente era insuficiente para promover o desenvolvimento socioeconômico local das comunidades.

CONCLUSOES

Conclui-se assim, que a Eletrobrás tem se mostrado atenda asa possibilidades que se apresentam para produção de energia com inovação e de maneira
sustentabilidade com a finalidade de buscar o equilíbrio ambiental, social e econômico em suas operações para que possa levar energia sustentável para todos,
utilizar a energia elétrica com eficiência significa combater o desperdício através de iniciativas e projetos aplicadas nas diferentes frentes de atuação na geração,
transmissão e distribuição de energia com o intuito de alcançar resultados que irão trazem vantagem competitiva e aliar a expansão do seu negócio com a
responsabilidade social e ambiental.

REFERENCIAS BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. BERLATO, L. F; SAUSSEN, F. A, 2014. ELETROBRÁS, 2020.
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4186401 - KIARA TORRES RODRIGUES NASCIMENTO DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Inovação tecnológica e sustentabilidade energética: o caso Eletrobrás

INTRODUCAO

Tendo em mente que os recursos naturais são finitos e que, no modelo econômico atual, as empresas exercem grande influência sobre os recursos humanos,
sociais e ambientais, o desenvolvimento sustentável como prática na sociedade e no mundo corporativo é essencial para a melhoria da qualidade de vida de todos.
Esse cenário econômico, social e ambiental está gerando transformações na sociedade, e o tema sustentabilidade está crescendo em importância não somente para
os cidadãos como também para as empresas. Uma empresa sustentável é aquela que procura conciliar seus objetivos e evoluções com uma melhoria dos recursos
humanos e naturais, promovendo tanto o meio ambiente quanto a própria empresa (BERLATO, 2014). Segundo o artigo 225 da constituição brasileira, a empresa
deve cumprir sua função social e ambiental porque faz parte de seu dever legal. A Eletrobrás tem utilizado uma abordagem sustentável integrada à estratégia
empresarial, colocando em pratica projetos como: uso racional de recursos, elevação da eficiência energética, energia renovável, uso de fontes de energia com baixa
emissão de gases de efeito estufa (ELETROBRÁS, 2020). Mesmo em meio à pandemia de coronavírus, a estatal mantém a intenção de investir cerca de R$5,3
bilhões em 2020, na infraestrutura de serviços de geração e transmissão de energia foram definidos pelo governo como essenciais. A empresa vem ao longo dos
últimos anos, privatizando empresas deficitárias de distribuição. Nesse sentido, verifica-se que o setor elétrico no segmento de distribuição vem sofrendo impactos
da pandemia decorrentes da inadimplência dos muitos consumidores que perderam seus empregos e da baixa utilização das empresas que reduziram ou pararam
de produzir.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a importância da sustentabilidade empresarial e estratégias aplicadas pela Eletrobrás.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em
sustentabilidade empresarial.

RESULTADOS

Após as implementações dos novos projetos como a de cooperação técnica internacional, a Eletrobrás elevou suas fontes de energia para o atendimento a
comunidades rurais, bem como suas ações na promoção do desenvolvimento integrado e sustentável das comunidades por meio de Centros Comunitários de
Produção (CCP), que facilitam a produção, o beneficiamento e a comercialização de produtos locais. A energia solar aplicada aos centros comunitários
anteriormente era insuficiente para promover o desenvolvimento socioeconômico local das comunidades.

CONCLUSOES

Conclui-se assim, que a Eletrobrás tem se mostrado atenda asa possibilidades que se apresentam para produção de energia com inovação e de maneira
sustentabilidade com a finalidade de buscar o equilíbrio ambiental, social e econômico em suas operações para que possa levar energia sustentável para todos,
utilizar a energia elétrica com eficiência significa combater o desperdício através de iniciativas e projetos aplicadas nas diferentes frentes de atuação na geração,
transmissão e distribuição de energia com o intuito de alcançar resultados que irão trazem vantagem competitiva e aliar a expansão do seu negócio com a
responsabilidade social e ambiental.

REFERENCIAS BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. BERLATO, L. F; SAUSSEN, F. A, 2014. ELETROBRÁS, 2020.
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Lucas Melo Neves JOSÉ CLAUDIO JAMBASSI FILHO

TITULO Efeito do treinamento de força nos sintomas de depressão de idosos: uma revisão sistemática

INTRODUCAO

O exercício físico é uma estratégia não farmacológica que pode ser combinada a estratégia farmacológica (antidepressivos) no tratamento de pacientes com
depressão. Entre as formas de exercício físico destacamos a musculação, a qual academicamente é conceituada como treinamento de força. O treino de força trata-
se de exercício que exige que a musculatura corporal se movimente ou tente se movimentar contra uma força oposta, geralmente exercida por algum tipo de
equipamento (Fleck (#38) Kraemer, 2017). Idosos apresentam elevada incidência de depressão, e dúvidas quanto a efetividade da prescrição do treinamento de
força ainda são verificadas.

OBJETIVOS
. Assim, o objetivo deste estudo foi revisar a literatura, identificando estudos que investigaram o efeito do treino de força em idosos com depressão e avaliar seus
efeitos antidepressivos.

METODOLOGIA

Realizamos uma revisão sistemática de exercícios de força em idosos usando a estratégia PICOS nas bases de dadosPubMed, Web of Science e Embase. 108
estudos foram identificados e após a exclusão dos estudos duplicados (n=9), 99 estudos tiveram seu título e resumo interpretados para verificação de atendimento
dos critérios de inclusão: a) Ensaios clínicos randomizados; b) intervenções de exercícios em pessoas idosas com transtorno de depressão maior; c) População de
idosos ((#38)#8805; 60 anos); d) comparação exercícios de força vs. Controle; e) população sem diagnóstico de outras doenças (ex: câncer, Alzheimer, Parkinson,
etc) . Dos 99 estudos elegíveis 94 estudos foram excluídos (9 estudos de revisão; 9 estudos com crianças e adolescentes; 24 estudos que não se tratava de treino de
força; 49 estudos com outras doenças associadas; 3 estudos não era ensaio clínico randomizado.

RESULTADOS

Os resultados sumarizados com detalhes dos estudos são sumarizados em tabela a ser apresentada no 23º Congresso de Iniciação Científica. Destacamos as
diferenças percentuais dos grupos experimentais e controle após realização do treinamento de força sendo verificadas nos desfechos de depressão. Assim
melhorias em diferentes escalas de depressão podem ser verificadas no grupo treino de força com diminuição de até 50% dos sintomas. Nos grupos controle foi
verificado piora dos sintomas ou melhorias em menor magnitude (até 25% dos sintomas).

CONCLUSOES

Concluímos que realizar treinamento de força é um fator benéfico para idosos com depressão o que deve ser estimulado como tratamento adjuvante da depressão.
Além disso ficou evidente que poucos estudos com essa população envolvendo treinamento de força foram realizados, visto que apenas 5 estudos foram
selecionados, o que indica a necessidade de novos ensaios clínicos randomizados na temática, o qual será o projeto de Mestrado em Ciências da Saúde do autor
principal deste estudo.

REFERENCIAS

APA. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: Artmed Editora; 2014. Fleck SJ, Kraemer WJ. Fundamentos do treinamento de força muscular:
Artmed Editora; 2017. Gordon BR, McDowell CP, Hallgren M, Meyer JD, Lyons M, Herring MP. Association of Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive
Symptoms: Meta-analysis and Meta-regression Analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA psychiatry. 2018;75(6):566-76. Moraes HS, Silveira HS, Oliveira NA,
Matta Mello Portugal E, Araujo NB, Vasques PE, et al. Is Strength Training as Effective as Aerobic Training for Depression in Older Adults? A Randomized Controlled
Trial. Neuropsychobiology. 2020;79(2):141-9.
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Lucas Melo Neves JOSÉ CLAUDIO JAMBASSI FILHO

TITULO Efeito do treinamento de força nos sintomas de depressão de idosos: uma revisão sistemática

INTRODUCAO

O exercício físico é uma estratégia não farmacológica que pode ser combinada a estratégia farmacológica (antidepressivos) no tratamento de pacientes com
depressão. Entre as formas de exercício físico destacamos a musculação, a qual academicamente é conceituada como treinamento de força. O treino de força trata-
se de exercício que exige que a musculatura corporal se movimente ou tente se movimentar contra uma força oposta, geralmente exercida por algum tipo de
equipamento (Fleck (#38) Kraemer, 2017). Idosos apresentam elevada incidência de depressão, e dúvidas quanto a efetividade da prescrição do treinamento de
força ainda são verificadas.

OBJETIVOS
. Assim, o objetivo deste estudo foi revisar a literatura, identificando estudos que investigaram o efeito do treino de força em idosos com depressão e avaliar seus
efeitos antidepressivos.

METODOLOGIA

Realizamos uma revisão sistemática de exercícios de força em idosos usando a estratégia PICOS nas bases de dadosPubMed, Web of Science e Embase. 108
estudos foram identificados e após a exclusão dos estudos duplicados (n=9), 99 estudos tiveram seu título e resumo interpretados para verificação de atendimento
dos critérios de inclusão: a) Ensaios clínicos randomizados; b) intervenções de exercícios em pessoas idosas com transtorno de depressão maior; c) População de
idosos ((#38)#8805; 60 anos); d) comparação exercícios de força vs. Controle; e) população sem diagnóstico de outras doenças (ex: câncer, Alzheimer, Parkinson,
etc) . Dos 99 estudos elegíveis 94 estudos foram excluídos (9 estudos de revisão; 9 estudos com crianças e adolescentes; 24 estudos que não se tratava de treino de
força; 49 estudos com outras doenças associadas; 3 estudos não era ensaio clínico randomizado.

RESULTADOS

Os resultados sumarizados com detalhes dos estudos são sumarizados em tabela a ser apresentada no 23º Congresso de Iniciação Científica. Destacamos as
diferenças percentuais dos grupos experimentais e controle após realização do treinamento de força sendo verificadas nos desfechos de depressão. Assim
melhorias em diferentes escalas de depressão podem ser verificadas no grupo treino de força com diminuição de até 50% dos sintomas. Nos grupos controle foi
verificado piora dos sintomas ou melhorias em menor magnitude (até 25% dos sintomas).

CONCLUSOES

Concluímos que realizar treinamento de força é um fator benéfico para idosos com depressão o que deve ser estimulado como tratamento adjuvante da depressão.
Além disso ficou evidente que poucos estudos com essa população envolvendo treinamento de força foram realizados, visto que apenas 5 estudos foram
selecionados, o que indica a necessidade de novos ensaios clínicos randomizados na temática, o qual será o projeto de Mestrado em Ciências da Saúde do autor
principal deste estudo.

REFERENCIAS

APA. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: Artmed Editora; 2014. Fleck SJ, Kraemer WJ. Fundamentos do treinamento de força muscular:
Artmed Editora; 2017. Gordon BR, McDowell CP, Hallgren M, Meyer JD, Lyons M, Herring MP. Association of Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive
Symptoms: Meta-analysis and Meta-regression Analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA psychiatry. 2018;75(6):566-76. Moraes HS, Silveira HS, Oliveira NA,
Matta Mello Portugal E, Araujo NB, Vasques PE, et al. Is Strength Training as Effective as Aerobic Training for Depression in Older Adults? A Randomized Controlled
Trial. Neuropsychobiology. 2020;79(2):141-9.
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Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO O Tempo Não Para e Elas Também Não. Da Emancipação ao Trabalho: as mulheres na pandemia de COVID-19

INTRODUCAO

As discussões sobre a emancipação feminina se entrelaçam com a inserção das mulheres no mundo do trabalho, principalmente quando o tema trata a igualdade de
gêneros na sociedade brasileira. Ao longo das últimas décadas, muitas são as reflexões direcionadas ao trabalho feminino, ainda assim, não podemos dizer que
mulheres ocupam os mesmos espaços que homens, muito menos que não exista desigualdade. No contexto da pandemia de COVID-19, que no Brasil levou à óbito
mais de 136 mil pessoas, além de evidenciar outas desigualdades, entre as dimensões possíveis, evidencia-se a sobrecarga que mulheres assumem em seu
cotidiano, bem como o modo com o qual o seu trabalho é tratado. Deste modo, para analisar a relação mulher e trabalho, precisamos compreender o processo de
emancipação, o que nos direciona para discussões sobre o feminismo e a relevância que o movimento secular implicou durante a reivindicação dos direitos das
mulheres.

OBJETIVOS Descrever relações entre o processo histórico de emancipação feminina e a realidade de mulheres no mundo do trabalho no contexto da pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA
Comparação entre estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA realizado entre 2004 a 2014 com dados das Pesquisas Nacionais por
Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Pnad/IBGE e os efetivados por duas organizações não governamentais, a saber, Gênero e
Número e Sempreviva Organização Feminista - SOF. A base teórica remonta os pressupostos de Judith Butler.

RESULTADOS

O trabalho pode ser considerado um dos maiores pilares de sustentação da vida social e não só por proporcionar a produção de bens e serviços, mas por ser um
meio para o alcance da autonomia e da realização individual no sistema capitalista. Sendo assim, ocupa lugar central nas organizações das sociedades, contudo,
reforça e reproduz desigualdades de gênero. A pandemia evidenciou, mais uma vez, o quanto a situação de mulheres trabalhadoras precisa ser revista, pois ganham
menos que homens, encontram-se sobrecarregadas e quando escolarizadas exercem funções fora de suas áreas de formação.

CONCLUSOES
O estudo indica uma estagnação desse processo no contexto analisado. Durante a pandemia de COVID-19 no Brasil, ainda em curso, mulheres ampliaram suas
responsabilidades, assumindo cada vez mais o cuidado de outras pessoas, contudo, suas demandas são negligenciadas, o que desvela marcas históricas de uma
cultura política marcada pela hierarquização entre os gêneros.

REFERENCIAS

1. ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho? São Paulo: Brasiliense, 1998. 2. BUTLER, Judith. Problemas de Gênero. Feminismo e Subversão da Identidade. 8.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 3. GOLDMAN, Emma. Questão Feminina. São Paulo: Terra Livre, 2019. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.
Mulheres e Trabalho: breve análise do período 2004-2014. Brasília: IPEA, 2016. 4. SEMPREVIVA ORGANIZAÇÃO FEMINISTA. O trabalho e a vida das mulheres na
pandemia. São Paulo: SOF, 2020.
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Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO Educação nos Campos de Concentração e Guetos Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

INTRODUCAO

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) deixou muitas marcas indeléveis tanto nos países combatentes, quanto nos milhares de sobreviventes. O presente Trabalho
de Conclusão de Curso trata a educação escolar de crianças que viveram à época, as quais tiveram que se adaptar a novos ambientes e, muitas vezes, renegar seu
direito de aprendizagem. Os obstáculos eram muitos: livros incompletos, lugares inapropriados, discursos censurados e principalmente a fome e o medo atingiam
jovens educandos das nações prejudicadas com o conflito.

OBJETIVOS
Analisar práticas pedagógicas que tiveram de ser construídas e aplicadas na Europa, nos guetos e campos de concentração, para que crianças continuassem
aprendendo, em específico, em Auschwitz-Birkenau.

METODOLOGIA
O material consultado inclui diários e memórias escritos por sobreviventes e disponibilizados pela instituição Yad Vashem, de Israel. Como método a pesquisa se
utiliza do Estudo de Caso e o embasamento teórico é dado pelas propostas de Paulo Freire.

RESULTADOS

Nos guetos e nos campos de concentração, mais precisamente em Auschwitz-Birkenau, professores tinham horários específicos para que aulas acontecessem e
livros selecionados de acordo com o que os nazistas achavam corretos. Na província de Reggio Emilia, devastada durante a Segunda Guerra, professores e crianças
que não foram deportadas para campos de concentração reconstruíram a escola com a proposta de aprender com o que tinham, ou seja, com os destroços da
cidade.

CONCLUSOES
Durante os anos de guerra, a educação foi algo muito difícil de se alcançar, deixando, assim, aos sobreviventes dos campos, uma grande dificuldade de se reinserir
na sociedade e no mercado de trabalho. Àqueles que não foram deportados coube a tarefa de reerguer e reconstruir escolas e métodos pedagógicos utilizados.

REFERENCIAS
1. ITURBE, Antonio G. A bibliotecária de Auschwitz. 1 ed. Rio de Janeiro: Harper Collins, 2014. 2. KRAUS, O.B. The Painted Wall. [S.l]: Paparback, 1994. 3. LEWIN,
Abraham. A cup of tears: a diary of the Warsaw ghetto. Estados Unidos: T.J. Press Ltd, 1989. 4. PARAÍSO en Auschwitz. Direção: Áaron Cohen, Produção: Esther
Cohen. México: Cohen y Cohen Producciones, 2016. 1 video (1h14min). Disponível em: https://www.heaveninauschwitz.com. Acesso em: 21 set 2020.
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Elias Jirjoss Ilias

TITULO COVID-19 E MANIFESTAÇÕES GASTROINTESTINAIS

INTRODUCAO

A infecção por COVID-19 varia amplamente em gravidade, mas se manifesta principalmente como pneumonia. Pensa-se que a SARS-CoV-2 seja transmitido
principalmente através do contato com gotículas respiratórias e via potencialmente aérea. No entanto, a presença do vírus nas fezes dos pacientes infectados
sugeriu a via fecal-oral como um possível modo de transmissão. Além disso, Zhang et al. relatou que a ECA2 é mais expressa nas células epiteliais do esôfago e nos
enterócitos absortivos do íleo e do colo, sugerindo, também, a possibilidade de transmissão fecal.

OBJETIVOS Faremos uma revisão de literatura sobre acometimentos da COVID-19 no trato gastrointestinal.

METODOLOGIA
Pesquisamos no PubMed até junho de 2020 para identificar estudos que documentam diarreia e mecanismo de inflamação intestinal em pacientes com diagnóstico
confirmado de infecção por SARS-CoV-2.

RESULTADOS

Considerando esses achados, tudo indica que a diarreia é a manifestação gastrointestinal mais comum da SARS-CoV-2, com náuseas e vômitos, dor abdominal e
leve elevação de AST e ALT nas outras apresentações. Outra questão importante a ser considerada a respeito da infecção do trato gastrointestinal é sua possível
repercussão quanto à disseminação viral e às medidas profiláticas que se fazem necessárias para evitá-la. O RNA viral foi detectado em amostras de fezes de
pacientes com COVID-19 em diversas publicações científicas. O SARS-CoV-2 foi pela primeira vez reportado em amostras fecais do primeiro caso da doença nos
Estados Unidos da América. Yang et al descobriram que amostras de fezes de 3 de 7 pacientes permaneceram positivos após o teste do swab da garganta do
paciente negativar. Esses resultados também foram confirmados por outros estudos. Não se pode confirmar a possibilidade de a infecção ocorrer pela via oral-fecal,
mas reforça-se a importância das medidas de desinfecção de superfícies potencialmente contaminadas.

CONCLUSOES
As principais manifestações são diarréia, náuseas e vômitos. As principais alterações laboratoriais foram das enzimas hepáticas. As manifestações digestivas
sugerem um pior prognóstico na infecção por COVID-19.

REFERENCIAS

1. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020;382:929-936. 2. Hajifathalian K, Mahadev S,
Schwartz RE, et al. SARS-COV-2 infection (coronavirus disease 2019) for the gastrointestinal consultant. World J Gastroenterol. 2020;26(14):1546-1553. 3. Tian Y,
Rong L, Nian W, He Y. Review article: gastrointestinal features in COVID-19 and the possibility of faecal transmission. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51(9):843-851.
4. Xiao F, Tang M, Zheng X, Liu Y, Li X, Shan H. Evidence for Gastrointestinal Infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology. 2020;158(6):1831-1833. 5. Wu Y, Guo C,
Tang L, et al. Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. Lancet 2020;434-435. 6. Mao R, Liang J, Wu KC, Chen MH. Responding to COVID-19:
Perspectives From the Chinese Society of Gastroenterology. Gastroenterology. 2020;158(8):2024-2027. doi:10.1053/j.gastro.2020.03.046.
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TITULO COVID-19 E MANIFESTAÇÕES GASTROINTESTINAIS

INTRODUCAO

A infecção por COVID-19 varia amplamente em gravidade, mas se manifesta principalmente como pneumonia. Pensa-se que a SARS-CoV-2 seja transmitido
principalmente através do contato com gotículas respiratórias e via potencialmente aérea. No entanto, a presença do vírus nas fezes dos pacientes infectados
sugeriu a via fecal-oral como um possível modo de transmissão. Além disso, Zhang et al. relatou que a ECA2 é mais expressa nas células epiteliais do esôfago e nos
enterócitos absortivos do íleo e do colo, sugerindo, também, a possibilidade de transmissão fecal.

OBJETIVOS Faremos uma revisão de literatura sobre acometimentos da COVID-19 no trato gastrointestinal.

METODOLOGIA
Pesquisamos no PubMed até junho de 2020 para identificar estudos que documentam diarreia e mecanismo de inflamação intestinal em pacientes com diagnóstico
confirmado de infecção por SARS-CoV-2.

RESULTADOS

Considerando esses achados, tudo indica que a diarreia é a manifestação gastrointestinal mais comum da SARS-CoV-2, com náuseas e vômitos, dor abdominal e
leve elevação de AST e ALT nas outras apresentações. Outra questão importante a ser considerada a respeito da infecção do trato gastrointestinal é sua possível
repercussão quanto à disseminação viral e às medidas profiláticas que se fazem necessárias para evitá-la. O RNA viral foi detectado em amostras de fezes de
pacientes com COVID-19 em diversas publicações científicas. O SARS-CoV-2 foi pela primeira vez reportado em amostras fecais do primeiro caso da doença nos
Estados Unidos da América. Yang et al descobriram que amostras de fezes de 3 de 7 pacientes permaneceram positivos após o teste do swab da garganta do
paciente negativar. Esses resultados também foram confirmados por outros estudos. Não se pode confirmar a possibilidade de a infecção ocorrer pela via oral-fecal,
mas reforça-se a importância das medidas de desinfecção de superfícies potencialmente contaminadas.

CONCLUSOES
As principais manifestações são diarréia, náuseas e vômitos. As principais alterações laboratoriais foram das enzimas hepáticas. As manifestações digestivas
sugerem um pior prognóstico na infecção por COVID-19.

REFERENCIAS

1. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020;382:929-936. 2. Hajifathalian K, Mahadev S,
Schwartz RE, et al. SARS-COV-2 infection (coronavirus disease 2019) for the gastrointestinal consultant. World J Gastroenterol. 2020;26(14):1546-1553. 3. Tian Y,
Rong L, Nian W, He Y. Review article: gastrointestinal features in COVID-19 and the possibility of faecal transmission. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51(9):843-851.
4. Xiao F, Tang M, Zheng X, Liu Y, Li X, Shan H. Evidence for Gastrointestinal Infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology. 2020;158(6):1831-1833. 5. Wu Y, Guo C,
Tang L, et al. Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. Lancet 2020;434-435. 6. Mao R, Liang J, Wu KC, Chen MH. Responding to COVID-19:
Perspectives From the Chinese Society of Gastroenterology. Gastroenterology. 2020;158(8):2024-2027. doi:10.1053/j.gastro.2020.03.046.
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TITULO COVID-19 E MANIFESTAÇÕES GASTROINTESTINAIS

INTRODUCAO

A infecção por COVID-19 varia amplamente em gravidade, mas se manifesta principalmente como pneumonia. Pensa-se que a SARS-CoV-2 seja transmitido
principalmente através do contato com gotículas respiratórias e via potencialmente aérea. No entanto, a presença do vírus nas fezes dos pacientes infectados
sugeriu a via fecal-oral como um possível modo de transmissão. Além disso, Zhang et al. relatou que a ECA2 é mais expressa nas células epiteliais do esôfago e nos
enterócitos absortivos do íleo e do colo, sugerindo, também, a possibilidade de transmissão fecal.

OBJETIVOS Faremos uma revisão de literatura sobre acometimentos da COVID-19 no trato gastrointestinal.

METODOLOGIA
Pesquisamos no PubMed até junho de 2020 para identificar estudos que documentam diarreia e mecanismo de inflamação intestinal em pacientes com diagnóstico
confirmado de infecção por SARS-CoV-2.

RESULTADOS

Considerando esses achados, tudo indica que a diarreia é a manifestação gastrointestinal mais comum da SARS-CoV-2, com náuseas e vômitos, dor abdominal e
leve elevação de AST e ALT nas outras apresentações. Outra questão importante a ser considerada a respeito da infecção do trato gastrointestinal é sua possível
repercussão quanto à disseminação viral e às medidas profiláticas que se fazem necessárias para evitá-la. O RNA viral foi detectado em amostras de fezes de
pacientes com COVID-19 em diversas publicações científicas. O SARS-CoV-2 foi pela primeira vez reportado em amostras fecais do primeiro caso da doença nos
Estados Unidos da América. Yang et al descobriram que amostras de fezes de 3 de 7 pacientes permaneceram positivos após o teste do swab da garganta do
paciente negativar. Esses resultados também foram confirmados por outros estudos. Não se pode confirmar a possibilidade de a infecção ocorrer pela via oral-fecal,
mas reforça-se a importância das medidas de desinfecção de superfícies potencialmente contaminadas.

CONCLUSOES
As principais manifestações são diarréia, náuseas e vômitos. As principais alterações laboratoriais foram das enzimas hepáticas. As manifestações digestivas
sugerem um pior prognóstico na infecção por COVID-19.

REFERENCIAS

1. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, et al. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med 2020;382:929-936. 2. Hajifathalian K, Mahadev S,
Schwartz RE, et al. SARS-COV-2 infection (coronavirus disease 2019) for the gastrointestinal consultant. World J Gastroenterol. 2020;26(14):1546-1553. 3. Tian Y,
Rong L, Nian W, He Y. Review article: gastrointestinal features in COVID-19 and the possibility of faecal transmission. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51(9):843-851.
4. Xiao F, Tang M, Zheng X, Liu Y, Li X, Shan H. Evidence for Gastrointestinal Infection of SARS-CoV-2. Gastroenterology. 2020;158(6):1831-1833. 5. Wu Y, Guo C,
Tang L, et al. Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples. Lancet 2020;434-435. 6. Mao R, Liang J, Wu KC, Chen MH. Responding to COVID-19:
Perspectives From the Chinese Society of Gastroenterology. Gastroenterology. 2020;158(8):2024-2027. doi:10.1053/j.gastro.2020.03.046.
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TITULO Aplicações da Inteligência Artificial como vantagem competitiva: o caso Renner

INTRODUCAO

A partir de Costa (1991), verificou-se que existem muitas definições para Inteligência Artificial, algumas filosóficas, outras mais pragmáticas, dependendo muito do
campo de atuação dos autores das mesmas. O fato é que em todas elas há traços comuns que a retratam como sendo programas computacionais inteligentes.
Esses programas são solucionadores de problemas, que melhoram sua própria performance, que interpretam linguagens, que reconhecem esquemas visuais, e que
se apresentam resultados favoráveis nas seguintes áreas, soluções de problemas, raciocínio lógico, processamento de linguagem natural tradução e compreensão
de textos, robótica e visão manipulação de objetos, sequenciamento tarefas, reconhecimento de padrões e aprendizagem a partir de sua própria experiência. Já a
vantagem competitiva pode ser vista como o objetivo das ações da firma, sua existência pode ser usada para explicar a diversidade entre firmas (BELUZZO, 2004).
Ferramentas e sistemas inovadores baseados em inteligência artificial, análise de dados, machine learning e algoritmos estão ajudando a Lojas Renner a impulsionar
vendas, manter estoques ajustados, qualificar o relacionamento com a cadeia de fornecedores, ter menos desperdício na produção e transporte de produtos mesmo
durante a pandemia da Covid-19 (RENNER, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a aplicação da inteligência artificial como vantagem competitiva pela rede varejista RENNER.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em inteligência
artificial e vantagem competitiva.

RESULTADOS

O relato de experiência evidencia que o desenvolvimento das soluções começou há dois anos, encabeçado pela equipe de cientistas, engenheiros e analistas de
dados da companhia, mas foi acelerado para responder aos desafios impostos ao varejo de moda pelo novo coronavírus. Os modelos aplicados de inteligência
artificial tem permitido prever, com alto grau de precisão, a demanda diária por tipo, tamanho e cor de diferentes itens, os volumes totais mensais de venda de cada
loja em operação, com base no desempenho passado e em possíveis cenários futuros. Na prática oportuniza-se por exemplo uma camisa em três cores e cinco
tamanhos, o que resulta em 15 combinações diferentes disponíveis para compra. Este processo tem apresentado ainda proporciona a integração do ciclo de
transformação digital da companhia, que leva tecnologia e inovação a todas as áreas do negócio, de forma transversal. Como resultados financeiros a empresa já
obteve crescimento de 12% na Receita de Vendas, com uma redução de 18% do seu estoque (RENNER, 2020).

CONCLUSOES

Conclui-se que em um mundo globalizado, a busca da vantagem competitiva é constante e um dos fatores que pode ser um diferencial é o aspecto tecnológico, o
que a rede varejista Renner tem procurado aplicar inclusive em um período de enorme incerteza como ao que se apresenta no momento. Nesse sentido a empresa
tem buscado constantemente obter vantagem competitiva frente aos demais concorrentes a partir do uso da inteligência artificial (IA) conseguindo melhorar sua
Receita de Vendas, redução de estoques e lucratividade.

REFERENCIAS
BELLUZZO, Vantagem competitiva nas empresas, 2004. COSTA, M. A. B. Uma abordagem sobre inteligência artificial,1991. TI INSIDE, Renner usa inteligência
Artificial, 2020.
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TITULO Aplicações da Inteligência Artificial como vantagem competitiva: o caso Renner

INTRODUCAO

A partir de Costa (1991), verificou-se que existem muitas definições para Inteligência Artificial, algumas filosóficas, outras mais pragmáticas, dependendo muito do
campo de atuação dos autores das mesmas. O fato é que em todas elas há traços comuns que a retratam como sendo programas computacionais inteligentes.
Esses programas são solucionadores de problemas, que melhoram sua própria performance, que interpretam linguagens, que reconhecem esquemas visuais, e que
se apresentam resultados favoráveis nas seguintes áreas, soluções de problemas, raciocínio lógico, processamento de linguagem natural tradução e compreensão
de textos, robótica e visão manipulação de objetos, sequenciamento tarefas, reconhecimento de padrões e aprendizagem a partir de sua própria experiência. Já a
vantagem competitiva pode ser vista como o objetivo das ações da firma, sua existência pode ser usada para explicar a diversidade entre firmas (BELUZZO, 2004).
Ferramentas e sistemas inovadores baseados em inteligência artificial, análise de dados, machine learning e algoritmos estão ajudando a Lojas Renner a impulsionar
vendas, manter estoques ajustados, qualificar o relacionamento com a cadeia de fornecedores, ter menos desperdício na produção e transporte de produtos mesmo
durante a pandemia da Covid-19 (RENNER, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a aplicação da inteligência artificial como vantagem competitiva pela rede varejista RENNER.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em inteligência
artificial e vantagem competitiva.

RESULTADOS

O relato de experiência evidencia que o desenvolvimento das soluções começou há dois anos, encabeçado pela equipe de cientistas, engenheiros e analistas de
dados da companhia, mas foi acelerado para responder aos desafios impostos ao varejo de moda pelo novo coronavírus. Os modelos aplicados de inteligência
artificial tem permitido prever, com alto grau de precisão, a demanda diária por tipo, tamanho e cor de diferentes itens, os volumes totais mensais de venda de cada
loja em operação, com base no desempenho passado e em possíveis cenários futuros. Na prática oportuniza-se por exemplo uma camisa em três cores e cinco
tamanhos, o que resulta em 15 combinações diferentes disponíveis para compra. Este processo tem apresentado ainda proporciona a integração do ciclo de
transformação digital da companhia, que leva tecnologia e inovação a todas as áreas do negócio, de forma transversal. Como resultados financeiros a empresa já
obteve crescimento de 12% na Receita de Vendas, com uma redução de 18% do seu estoque (RENNER, 2020).

CONCLUSOES

Conclui-se que em um mundo globalizado, a busca da vantagem competitiva é constante e um dos fatores que pode ser um diferencial é o aspecto tecnológico, o
que a rede varejista Renner tem procurado aplicar inclusive em um período de enorme incerteza como ao que se apresenta no momento. Nesse sentido a empresa
tem buscado constantemente obter vantagem competitiva frente aos demais concorrentes a partir do uso da inteligência artificial (IA) conseguindo melhorar sua
Receita de Vendas, redução de estoques e lucratividade.

REFERENCIAS
BELLUZZO, Vantagem competitiva nas empresas, 2004. COSTA, M. A. B. Uma abordagem sobre inteligência artificial,1991. TI INSIDE, Renner usa inteligência
Artificial, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Aplicações da Inteligência Artificial como vantagem competitiva: o caso Renner

INTRODUCAO

A partir de Costa (1991), verificou-se que existem muitas definições para Inteligência Artificial, algumas filosóficas, outras mais pragmáticas, dependendo muito do
campo de atuação dos autores das mesmas. O fato é que em todas elas há traços comuns que a retratam como sendo programas computacionais inteligentes.
Esses programas são solucionadores de problemas, que melhoram sua própria performance, que interpretam linguagens, que reconhecem esquemas visuais, e que
se apresentam resultados favoráveis nas seguintes áreas, soluções de problemas, raciocínio lógico, processamento de linguagem natural tradução e compreensão
de textos, robótica e visão manipulação de objetos, sequenciamento tarefas, reconhecimento de padrões e aprendizagem a partir de sua própria experiência. Já a
vantagem competitiva pode ser vista como o objetivo das ações da firma, sua existência pode ser usada para explicar a diversidade entre firmas (BELUZZO, 2004).
Ferramentas e sistemas inovadores baseados em inteligência artificial, análise de dados, machine learning e algoritmos estão ajudando a Lojas Renner a impulsionar
vendas, manter estoques ajustados, qualificar o relacionamento com a cadeia de fornecedores, ter menos desperdício na produção e transporte de produtos mesmo
durante a pandemia da Covid-19 (RENNER, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a aplicação da inteligência artificial como vantagem competitiva pela rede varejista RENNER.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em inteligência
artificial e vantagem competitiva.

RESULTADOS

O relato de experiência evidencia que o desenvolvimento das soluções começou há dois anos, encabeçado pela equipe de cientistas, engenheiros e analistas de
dados da companhia, mas foi acelerado para responder aos desafios impostos ao varejo de moda pelo novo coronavírus. Os modelos aplicados de inteligência
artificial tem permitido prever, com alto grau de precisão, a demanda diária por tipo, tamanho e cor de diferentes itens, os volumes totais mensais de venda de cada
loja em operação, com base no desempenho passado e em possíveis cenários futuros. Na prática oportuniza-se por exemplo uma camisa em três cores e cinco
tamanhos, o que resulta em 15 combinações diferentes disponíveis para compra. Este processo tem apresentado ainda proporciona a integração do ciclo de
transformação digital da companhia, que leva tecnologia e inovação a todas as áreas do negócio, de forma transversal. Como resultados financeiros a empresa já
obteve crescimento de 12% na Receita de Vendas, com uma redução de 18% do seu estoque (RENNER, 2020).

CONCLUSOES

Conclui-se que em um mundo globalizado, a busca da vantagem competitiva é constante e um dos fatores que pode ser um diferencial é o aspecto tecnológico, o
que a rede varejista Renner tem procurado aplicar inclusive em um período de enorme incerteza como ao que se apresenta no momento. Nesse sentido a empresa
tem buscado constantemente obter vantagem competitiva frente aos demais concorrentes a partir do uso da inteligência artificial (IA) conseguindo melhorar sua
Receita de Vendas, redução de estoques e lucratividade.

REFERENCIAS
BELLUZZO, Vantagem competitiva nas empresas, 2004. COSTA, M. A. B. Uma abordagem sobre inteligência artificial,1991. TI INSIDE, Renner usa inteligência
Artificial, 2020.
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TITULO Avaliação dos fatores motivacionais em um ambiente educacional

INTRODUCAO

A escola está no mercado há mais de 20 anos,(#38)#8239;tendo como objetivo geral a importância da formação de cidadãos(#38)#8239;engajados, estimulando o
pensamento crítico e tornando-os colaborativos diante da sociedade atual ao qual estão inseridos, pensando(#38)#8239;no grupo como um todo, sendo as famílias,
a equipe e a comunidade no seu entorno. Para prestar este serviço amplo, a organização conta com uma equipe de 35 colaboradores, sendo desses, 8 professores.
Cada família para conseguir matricular uma criança, precisa desembolsar em média 3.000 reais. A motivação leva a realização do serviço com eficiência e eficácia
(PESTANA, 2003), ao passo que a desmotivação causa efeito contrário (PISOLI, 2005).

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo(#38)#8239;realizar um estudo sobre o tema motivação(#38)#8239;dos colaboradores(#38)#8239;nas organizações. A temática
abordada justifica-se pelo alinhamento da necessidade de entender(#38)#8239;os fatores motivacionais(#38)#8239;humanos(#38)#8239;como diferencial no
processo de crescimento e desenvolvimento da empresa.

METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado tem como(#38)#8239;intuito realizar um estudo bibliográfico, por meio da definição da palavra chave “motivação” nos bancos de
dados scielo,(#38)#8239;google(#38)#8239;acadêmico, além de dados divulgados pelo site da empresa.(#38)#8239;Também foram realizadas entrevistas com
professores(#38)#8239;e auxiliares pedagógicos que lidam diretamente com a formação do egresso questionando quais fatores contribuem para sua motivação no
trabalho.

RESULTADOS

Os colaboradores são geradores de recursos, pois são dotados de competências que irá contribuir na atuação dentro da empresa. Nelo et al. (2010) apresenta o
capital humano, como propriedade do conhecimento de cada pessoa, como elemento importante de uma empresa. Tendo como significado, a necessidade de
manter esses talentos, por meio de motivação. Nelo et al. (2010) diz que o capital humano é tido como um diferencial em relação aos seus concorrentes, que
provém dos indivíduos, sendo uma soma de aprendizagens presentes nas organizações que geram valor ao serviço e ou produto ofertado. De modo prático, aplicado
corroborando ainda com as informações teóricas, foi realizado entrevista com dois professores e dois auxiliares, para compreender os fatores motivacionais que a
escola oferece aos seus colaboradores. Dos quatro entrevistados, todos ranquearam os fatores que impulsionam sua motivação como principalmente a
infraestrutura e a satisfação pessoal por meio de feedback. Esses fatores listados, são considerados importantes para os funcionários como fator motivacional,
porém não contemplam todos os itens que desejam. Portanto, relataram no quesito desmotivação, o salário e o plano de carreira, validando com os resultados da
pesquisa de Pestana (2003) e Pisoli (2005).

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir com os resultados discutidos, por meio das entrevistas, que o fator salário e o fator plano de carreira não é
motivador para os profissionais da área de educação, porém em compensação o feedback e a infraestrutura se destacam.

REFERENCIAS

1. NELO, Samira et. al. Motivação como Valorização do Capital Intelectual no Contexto da Sociedade do Conhecimento. Simpósio de Excelência em Gestão e
Tecnologia - VII SEGeT. 2. PESTANA, Maria Cláudia et al. Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas de informação. Ci. Inf., Brasília,
v. 32, n. 2, p. 77-84, Aug. 2003. 3. PIZZOLI, Lourdes Margareth Leite. Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso das enfermeiras do Hospital Heliópolis. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 1055-1062, Dec. 2005.

Página 26



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11189 Administração de Empresas 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4324323 - ANA PAULA BARROSO DE SOUSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação dos fatores motivacionais em um ambiente educacional

INTRODUCAO

A escola está no mercado há mais de 20 anos,(#38)#8239;tendo como objetivo geral a importância da formação de cidadãos(#38)#8239;engajados, estimulando o
pensamento crítico e tornando-os colaborativos diante da sociedade atual ao qual estão inseridos, pensando(#38)#8239;no grupo como um todo, sendo as famílias,
a equipe e a comunidade no seu entorno. Para prestar este serviço amplo, a organização conta com uma equipe de 35 colaboradores, sendo desses, 8 professores.
Cada família para conseguir matricular uma criança, precisa desembolsar em média 3.000 reais. A motivação leva a realização do serviço com eficiência e eficácia
(PESTANA, 2003), ao passo que a desmotivação causa efeito contrário (PISOLI, 2005).

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo(#38)#8239;realizar um estudo sobre o tema motivação(#38)#8239;dos colaboradores(#38)#8239;nas organizações. A temática
abordada justifica-se pelo alinhamento da necessidade de entender(#38)#8239;os fatores motivacionais(#38)#8239;humanos(#38)#8239;como diferencial no
processo de crescimento e desenvolvimento da empresa.

METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado tem como(#38)#8239;intuito realizar um estudo bibliográfico, por meio da definição da palavra chave “motivação” nos bancos de
dados scielo,(#38)#8239;google(#38)#8239;acadêmico, além de dados divulgados pelo site da empresa.(#38)#8239;Também foram realizadas entrevistas com
professores(#38)#8239;e auxiliares pedagógicos que lidam diretamente com a formação do egresso questionando quais fatores contribuem para sua motivação no
trabalho.

RESULTADOS

Os colaboradores são geradores de recursos, pois são dotados de competências que irá contribuir na atuação dentro da empresa. Nelo et al. (2010) apresenta o
capital humano, como propriedade do conhecimento de cada pessoa, como elemento importante de uma empresa. Tendo como significado, a necessidade de
manter esses talentos, por meio de motivação. Nelo et al. (2010) diz que o capital humano é tido como um diferencial em relação aos seus concorrentes, que
provém dos indivíduos, sendo uma soma de aprendizagens presentes nas organizações que geram valor ao serviço e ou produto ofertado. De modo prático, aplicado
corroborando ainda com as informações teóricas, foi realizado entrevista com dois professores e dois auxiliares, para compreender os fatores motivacionais que a
escola oferece aos seus colaboradores. Dos quatro entrevistados, todos ranquearam os fatores que impulsionam sua motivação como principalmente a
infraestrutura e a satisfação pessoal por meio de feedback. Esses fatores listados, são considerados importantes para os funcionários como fator motivacional,
porém não contemplam todos os itens que desejam. Portanto, relataram no quesito desmotivação, o salário e o plano de carreira, validando com os resultados da
pesquisa de Pestana (2003) e Pisoli (2005).

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir com os resultados discutidos, por meio das entrevistas, que o fator salário e o fator plano de carreira não é
motivador para os profissionais da área de educação, porém em compensação o feedback e a infraestrutura se destacam.

REFERENCIAS

1. NELO, Samira et. al. Motivação como Valorização do Capital Intelectual no Contexto da Sociedade do Conhecimento. Simpósio de Excelência em Gestão e
Tecnologia - VII SEGeT. 2. PESTANA, Maria Cláudia et al. Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas de informação. Ci. Inf., Brasília,
v. 32, n. 2, p. 77-84, Aug. 2003. 3. PIZZOLI, Lourdes Margareth Leite. Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso das enfermeiras do Hospital Heliópolis. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 1055-1062, Dec. 2005.
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação dos fatores motivacionais em um ambiente educacional

INTRODUCAO

A escola está no mercado há mais de 20 anos,(#38)#8239;tendo como objetivo geral a importância da formação de cidadãos(#38)#8239;engajados, estimulando o
pensamento crítico e tornando-os colaborativos diante da sociedade atual ao qual estão inseridos, pensando(#38)#8239;no grupo como um todo, sendo as famílias,
a equipe e a comunidade no seu entorno. Para prestar este serviço amplo, a organização conta com uma equipe de 35 colaboradores, sendo desses, 8 professores.
Cada família para conseguir matricular uma criança, precisa desembolsar em média 3.000 reais. A motivação leva a realização do serviço com eficiência e eficácia
(PESTANA, 2003), ao passo que a desmotivação causa efeito contrário (PISOLI, 2005).

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo(#38)#8239;realizar um estudo sobre o tema motivação(#38)#8239;dos colaboradores(#38)#8239;nas organizações. A temática
abordada justifica-se pelo alinhamento da necessidade de entender(#38)#8239;os fatores motivacionais(#38)#8239;humanos(#38)#8239;como diferencial no
processo de crescimento e desenvolvimento da empresa.

METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado tem como(#38)#8239;intuito realizar um estudo bibliográfico, por meio da definição da palavra chave “motivação” nos bancos de
dados scielo,(#38)#8239;google(#38)#8239;acadêmico, além de dados divulgados pelo site da empresa.(#38)#8239;Também foram realizadas entrevistas com
professores(#38)#8239;e auxiliares pedagógicos que lidam diretamente com a formação do egresso questionando quais fatores contribuem para sua motivação no
trabalho.

RESULTADOS

Os colaboradores são geradores de recursos, pois são dotados de competências que irá contribuir na atuação dentro da empresa. Nelo et al. (2010) apresenta o
capital humano, como propriedade do conhecimento de cada pessoa, como elemento importante de uma empresa. Tendo como significado, a necessidade de
manter esses talentos, por meio de motivação. Nelo et al. (2010) diz que o capital humano é tido como um diferencial em relação aos seus concorrentes, que
provém dos indivíduos, sendo uma soma de aprendizagens presentes nas organizações que geram valor ao serviço e ou produto ofertado. De modo prático, aplicado
corroborando ainda com as informações teóricas, foi realizado entrevista com dois professores e dois auxiliares, para compreender os fatores motivacionais que a
escola oferece aos seus colaboradores. Dos quatro entrevistados, todos ranquearam os fatores que impulsionam sua motivação como principalmente a
infraestrutura e a satisfação pessoal por meio de feedback. Esses fatores listados, são considerados importantes para os funcionários como fator motivacional,
porém não contemplam todos os itens que desejam. Portanto, relataram no quesito desmotivação, o salário e o plano de carreira, validando com os resultados da
pesquisa de Pestana (2003) e Pisoli (2005).

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir com os resultados discutidos, por meio das entrevistas, que o fator salário e o fator plano de carreira não é
motivador para os profissionais da área de educação, porém em compensação o feedback e a infraestrutura se destacam.

REFERENCIAS

1. NELO, Samira et. al. Motivação como Valorização do Capital Intelectual no Contexto da Sociedade do Conhecimento. Simpósio de Excelência em Gestão e
Tecnologia - VII SEGeT. 2. PESTANA, Maria Cláudia et al. Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas de informação. Ci. Inf., Brasília,
v. 32, n. 2, p. 77-84, Aug. 2003. 3. PIZZOLI, Lourdes Margareth Leite. Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso das enfermeiras do Hospital Heliópolis. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 1055-1062, Dec. 2005.
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação dos fatores motivacionais em um ambiente educacional

INTRODUCAO

A escola está no mercado há mais de 20 anos,(#38)#8239;tendo como objetivo geral a importância da formação de cidadãos(#38)#8239;engajados, estimulando o
pensamento crítico e tornando-os colaborativos diante da sociedade atual ao qual estão inseridos, pensando(#38)#8239;no grupo como um todo, sendo as famílias,
a equipe e a comunidade no seu entorno. Para prestar este serviço amplo, a organização conta com uma equipe de 35 colaboradores, sendo desses, 8 professores.
Cada família para conseguir matricular uma criança, precisa desembolsar em média 3.000 reais. A motivação leva a realização do serviço com eficiência e eficácia
(PESTANA, 2003), ao passo que a desmotivação causa efeito contrário (PISOLI, 2005).

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo(#38)#8239;realizar um estudo sobre o tema motivação(#38)#8239;dos colaboradores(#38)#8239;nas organizações. A temática
abordada justifica-se pelo alinhamento da necessidade de entender(#38)#8239;os fatores motivacionais(#38)#8239;humanos(#38)#8239;como diferencial no
processo de crescimento e desenvolvimento da empresa.

METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado tem como(#38)#8239;intuito realizar um estudo bibliográfico, por meio da definição da palavra chave “motivação” nos bancos de
dados scielo,(#38)#8239;google(#38)#8239;acadêmico, além de dados divulgados pelo site da empresa.(#38)#8239;Também foram realizadas entrevistas com
professores(#38)#8239;e auxiliares pedagógicos que lidam diretamente com a formação do egresso questionando quais fatores contribuem para sua motivação no
trabalho.

RESULTADOS

Os colaboradores são geradores de recursos, pois são dotados de competências que irá contribuir na atuação dentro da empresa. Nelo et al. (2010) apresenta o
capital humano, como propriedade do conhecimento de cada pessoa, como elemento importante de uma empresa. Tendo como significado, a necessidade de
manter esses talentos, por meio de motivação. Nelo et al. (2010) diz que o capital humano é tido como um diferencial em relação aos seus concorrentes, que
provém dos indivíduos, sendo uma soma de aprendizagens presentes nas organizações que geram valor ao serviço e ou produto ofertado. De modo prático, aplicado
corroborando ainda com as informações teóricas, foi realizado entrevista com dois professores e dois auxiliares, para compreender os fatores motivacionais que a
escola oferece aos seus colaboradores. Dos quatro entrevistados, todos ranquearam os fatores que impulsionam sua motivação como principalmente a
infraestrutura e a satisfação pessoal por meio de feedback. Esses fatores listados, são considerados importantes para os funcionários como fator motivacional,
porém não contemplam todos os itens que desejam. Portanto, relataram no quesito desmotivação, o salário e o plano de carreira, validando com os resultados da
pesquisa de Pestana (2003) e Pisoli (2005).

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir com os resultados discutidos, por meio das entrevistas, que o fator salário e o fator plano de carreira não é
motivador para os profissionais da área de educação, porém em compensação o feedback e a infraestrutura se destacam.

REFERENCIAS

1. NELO, Samira et. al. Motivação como Valorização do Capital Intelectual no Contexto da Sociedade do Conhecimento. Simpósio de Excelência em Gestão e
Tecnologia - VII SEGeT. 2. PESTANA, Maria Cláudia et al. Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas de informação. Ci. Inf., Brasília,
v. 32, n. 2, p. 77-84, Aug. 2003. 3. PIZZOLI, Lourdes Margareth Leite. Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso das enfermeiras do Hospital Heliópolis. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 1055-1062, Dec. 2005.
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4346254 - PRISCILA LOPES CAMARGO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação dos fatores motivacionais em um ambiente educacional

INTRODUCAO

A escola está no mercado há mais de 20 anos,(#38)#8239;tendo como objetivo geral a importância da formação de cidadãos(#38)#8239;engajados, estimulando o
pensamento crítico e tornando-os colaborativos diante da sociedade atual ao qual estão inseridos, pensando(#38)#8239;no grupo como um todo, sendo as famílias,
a equipe e a comunidade no seu entorno. Para prestar este serviço amplo, a organização conta com uma equipe de 35 colaboradores, sendo desses, 8 professores.
Cada família para conseguir matricular uma criança, precisa desembolsar em média 3.000 reais. A motivação leva a realização do serviço com eficiência e eficácia
(PESTANA, 2003), ao passo que a desmotivação causa efeito contrário (PISOLI, 2005).

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo(#38)#8239;realizar um estudo sobre o tema motivação(#38)#8239;dos colaboradores(#38)#8239;nas organizações. A temática
abordada justifica-se pelo alinhamento da necessidade de entender(#38)#8239;os fatores motivacionais(#38)#8239;humanos(#38)#8239;como diferencial no
processo de crescimento e desenvolvimento da empresa.

METODOLOGIA

O método de pesquisa adotado tem como(#38)#8239;intuito realizar um estudo bibliográfico, por meio da definição da palavra chave “motivação” nos bancos de
dados scielo,(#38)#8239;google(#38)#8239;acadêmico, além de dados divulgados pelo site da empresa.(#38)#8239;Também foram realizadas entrevistas com
professores(#38)#8239;e auxiliares pedagógicos que lidam diretamente com a formação do egresso questionando quais fatores contribuem para sua motivação no
trabalho.

RESULTADOS

Os colaboradores são geradores de recursos, pois são dotados de competências que irá contribuir na atuação dentro da empresa. Nelo et al. (2010) apresenta o
capital humano, como propriedade do conhecimento de cada pessoa, como elemento importante de uma empresa. Tendo como significado, a necessidade de
manter esses talentos, por meio de motivação. Nelo et al. (2010) diz que o capital humano é tido como um diferencial em relação aos seus concorrentes, que
provém dos indivíduos, sendo uma soma de aprendizagens presentes nas organizações que geram valor ao serviço e ou produto ofertado. De modo prático, aplicado
corroborando ainda com as informações teóricas, foi realizado entrevista com dois professores e dois auxiliares, para compreender os fatores motivacionais que a
escola oferece aos seus colaboradores. Dos quatro entrevistados, todos ranquearam os fatores que impulsionam sua motivação como principalmente a
infraestrutura e a satisfação pessoal por meio de feedback. Esses fatores listados, são considerados importantes para os funcionários como fator motivacional,
porém não contemplam todos os itens que desejam. Portanto, relataram no quesito desmotivação, o salário e o plano de carreira, validando com os resultados da
pesquisa de Pestana (2003) e Pisoli (2005).

CONCLUSOES
A partir do que foi explanado, é possível concluir com os resultados discutidos, por meio das entrevistas, que o fator salário e o fator plano de carreira não é
motivador para os profissionais da área de educação, porém em compensação o feedback e a infraestrutura se destacam.

REFERENCIAS

1. NELO, Samira et. al. Motivação como Valorização do Capital Intelectual no Contexto da Sociedade do Conhecimento. Simpósio de Excelência em Gestão e
Tecnologia - VII SEGeT. 2. PESTANA, Maria Cláudia et al. Desafios da sociedade do conhecimento e gestão de pessoas em sistemas de informação. Ci. Inf., Brasília,
v. 32, n. 2, p. 77-84, Aug. 2003. 3. PIZZOLI, Lourdes Margareth Leite. Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso das enfermeiras do Hospital Heliópolis. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 1055-1062, Dec. 2005.
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3236510 - CAROLINA DAYANE FIRMINO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gerson Heidrich da Silva

TITULO O fim de uma dor e o início de outra: o suicídio à luz da psicanálise

INTRODUCAO
O Brasil encontra-se entre os dez países com maior número de suicídios, segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde. O suicídio fica em segundo lugar quando
se trata de mortes de jovens entre 15 e 29 anos, e os distúrbios suicidas e mentais estão intimamente ligados à depressão e ao abuso de substâncias psicoativas.
Diante dessa realidade, buscou-se conhecer como se dá o processo de elaboração do luto por familiares de pessoas que cometeram suicídio.

OBJETIVOS Conhecer, à luz da psicanálise, como se dá o processo de elaboração do luto por familiares de pessoas que cometeram suicídio.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa, cujo método permite a integração de resultados com abordagens qualitativas e quantitativas. No desenvolvimento deste estudo,
o intervalo das produções corresponde de 2010 a 2019, sendo consultados o Google acadêmico, Psicoinfo, Scielo e a biblioteca Virtual da USP. Foram considerados
os seguintes descritores: suicídio e psicanálise, luto e psicanálise, família e luto, família e suicídio.

RESULTADOS

As leituras preliminares apontam que, embora seja recorrente nas mais diversas sociedades, o suicídio ainda é tratado como tabu. Muitas pessoas, em algum
momento da vida, acabam tendo ideação suicida decorrente de estados de intenso sofrimento, chegando, muitas vezes, à concretização do pensamento quando este
se intensifica. Neste sentido, tem sido constatado que o enlutado carrega um forte sentimento de culpa, seguido de raiva em relação ao suicida. A raiva, em grande
intensidade, pode fazer com que o sentimento de culpa se acentue ainda mais (OSMARIN, 2016). Os fatores inerentes à trajetória do luto pelo suicídio assemelham-
se a de outros lutos, oriundos e outras perdas. Destaca-se, desse modo, que o sofrimento é inerente à perda, mas parece se acentuar quando a perda está vinculada
ao suicídio, o que requer a necessidade de se trabalhar os sentimentos e emoções que afloram nesse contexto.

CONCLUSOES
Neste momento, pode-se dizer que o sofrimento do enlutado parece se acentuar quando a perda está vinculada ao suicídio, pois o sentimento de impotência se
instaura, acentuando certa culpa, o que requer a necessidade de se trabalhar os sentimentos e emoções que afloram nesse contexto. A capacidade de escuta do
profissional psicólogo, nessa realidade, foi apresentada como parte imprescindível desse processo.

REFERENCIAS

1. FREUD, S. Luto e Melancolia (1917). Disponivel em https://books.google.com.br/books/about/LUTO_E_MELANCOLIA.html?
id=hqvdDwAAQBAJ(#38)printsec=frontcover(#38)source=kp_read_button(#38)redir_esc=y#v=onepage(#38)q(#38)f=false (#62) Acesso em 13 de Agosto de 2020.
2.KOVACS, M. J. Morte e desenvolvimento humano. 5. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 3. KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer. 10. ed. São Paulo:
WMF Martins Fontes, 2018. 4. OSMARIN, V. M. Suicídio: o luto dos sobreviventes. PSICOLOGIA. PT O PORTAL DO PSICOLOGO, Rio Grande do SUL, 24 abr. 2016.
Disponível em https://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo.php?codigo=A0981 Acesso em 01 Mai 2020.
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3399567 - BEATRIZ LUIZA GREGORIO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gerson Heidrich da Silva

TITULO O Transtorno da Personalidade Antissocial e sua relação com o Superego na visão Psicanalítica

INTRODUCAO

A personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de um
sujeito. Para a psicanálise, é preciso que o superego, como princípio da moralidade, seja atuante na restrição dos impulsos biológicos agressivos que buscam o
prazer. Neste sentido, buscou-se conhecer a relação do superego no desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial, cuja principal característica é a
ausência de empatia e do sentimento de culpa.

OBJETIVOS
Conhecer o que acontece na formação da personalidade do sujeito, considerando o papel do Superego, que o leva ao desenvolvimento do Transtorno de
Personalidade Antissocial.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de caráter exploratório, que consiste em um levantamento de materiais, tais como livros, revistas, artigos, trabalhos acadêmicos que já
foram publicados sobre o funcionamento do Superego no desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial. Foram utilizados como base de busca o
Google Acadêmico, SCiELO e BVS-Psi, por meio dos seguintes descritores: Transtorno de Personalidade Antissocial e Superego; Psicanálise e o Transtorno de
Personalidade Antissocial; O período das publicações foi de 2000 a 2019.

RESULTADOS

Em uma prévia possível, os autores citam o Superego como um mediador do comportamento moral do sujeito, o que o coloca como um fator de influência no
desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial. Ainda, que a ausência ou falha na relação com a mãe priva a criança de ter os cuidados adequados
para seu desenvolvimento, causando-lhe sofrimento e afetando áreas cerebrais relacionados à instância psíquica Superego. Como consequência, há a possibilidade
de contribuir para o desenvolvimento da personalidade psicopática, a do Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS), na qual a culpa e o remorso são
inexistentes.

CONCLUSOES
Concluiu-se que os autores estudados até o presente momento, compartilham da teoria de que, de alguma forma, o Superego está relacionado com as questões
morais e de ordem interna da personalidade do sujeito. E, um mau ajustamento do superego pode vir a contribuir para o desenvolvimento do Transtorno de
Personalidade Antissocial.

REFERENCIAS

1. FREUD, S. Três ensaios sobre teoria sexual, 1905 in Strachey, J (org). Obras completas de Sigmund Freud. Tradução do alemão José L Etcheverry. Vol. VII. Buenos
Aires: Amorrortu, 1994, pp 109-224.Dispnivel em: https://books.google.com.br/books. Acessado em: 28/07/2020. 2. MADRUGA, B.M.; MEDEIROS, B.C.D. de;
MAKHAMED, Y.M.; ROCHA, H. R.R.P.; SOUSA, H.K.C.de; ALCHIERI, J.C. Modalidades de diagnóstico para transtorno de personalidade antissocial – revisão de
literatura, 2010, 11º Congresso Virtual de Psiquiatria. Interpsiquis. Disponivel em: https://psiquiatria.com/trabajos/16cof445537.pdf. Acessado em: 25/08/2020. 3.
NAKASU, M. V.P. Para uma genealogia do superego: contribuições da reflexão freudiana da cultura,2014. Revista Transformações em Psicologia São Paulo volume 5
nº 1. Disponivel em: https://docplayer.com.br/44598598-Para-uma-genealogia-do-superego-contribuicoes-da-reflexao-freudiana-da-cultura.html. Acessado em
01/08/2020.
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3402762 - INGRID UANE SOUSA CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gerson Heidrich da Silva

TITULO O Transtorno da Personalidade Antissocial e sua relação com o Superego na visão Psicanalítica

INTRODUCAO

A personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de um
sujeito. Para a psicanálise, é preciso que o superego, como princípio da moralidade, seja atuante na restrição dos impulsos biológicos agressivos que buscam o
prazer. Neste sentido, buscou-se conhecer a relação do superego no desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial, cuja principal característica é a
ausência de empatia e do sentimento de culpa.

OBJETIVOS
Conhecer o que acontece na formação da personalidade do sujeito, considerando o papel do Superego, que o leva ao desenvolvimento do Transtorno de
Personalidade Antissocial.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de caráter exploratório, que consiste em um levantamento de materiais, tais como livros, revistas, artigos, trabalhos acadêmicos que já
foram publicados sobre o funcionamento do Superego no desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial. Foram utilizados como base de busca o
Google Acadêmico, SCiELO e BVS-Psi, por meio dos seguintes descritores: Transtorno de Personalidade Antissocial e Superego; Psicanálise e o Transtorno de
Personalidade Antissocial; O período das publicações foi de 2000 a 2019.

RESULTADOS

Em uma prévia possível, os autores citam o Superego como um mediador do comportamento moral do sujeito, o que o coloca como um fator de influência no
desenvolvimento do Transtorno de Personalidade Antissocial. Ainda, que a ausência ou falha na relação com a mãe priva a criança de ter os cuidados adequados
para seu desenvolvimento, causando-lhe sofrimento e afetando áreas cerebrais relacionados à instância psíquica Superego. Como consequência, há a possibilidade
de contribuir para o desenvolvimento da personalidade psicopática, a do Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS), na qual a culpa e o remorso são
inexistentes.

CONCLUSOES
Concluiu-se que os autores estudados até o presente momento, compartilham da teoria de que, de alguma forma, o Superego está relacionado com as questões
morais e de ordem interna da personalidade do sujeito. E, um mau ajustamento do superego pode vir a contribuir para o desenvolvimento do Transtorno de
Personalidade Antissocial.

REFERENCIAS

1. FREUD, S. Três ensaios sobre teoria sexual, 1905 in Strachey, J (org). Obras completas de Sigmund Freud. Tradução do alemão José L Etcheverry. Vol. VII. Buenos
Aires: Amorrortu, 1994, pp 109-224.Dispnivel em: https://books.google.com.br/books. Acessado em: 28/07/2020. 2. MADRUGA, B.M.; MEDEIROS, B.C.D. de;
MAKHAMED, Y.M.; ROCHA, H. R.R.P.; SOUSA, H.K.C.de; ALCHIERI, J.C. Modalidades de diagnóstico para transtorno de personalidade antissocial – revisão de
literatura, 2010, 11º Congresso Virtual de Psiquiatria. Interpsiquis. Disponivel em: https://psiquiatria.com/trabajos/16cof445537.pdf. Acessado em: 25/08/2020. 3.
NAKASU, M. V.P. Para uma genealogia do superego: contribuições da reflexão freudiana da cultura,2014. Revista Transformações em Psicologia São Paulo volume 5
nº 1. Disponivel em: https://docplayer.com.br/44598598-Para-uma-genealogia-do-superego-contribuicoes-da-reflexao-freudiana-da-cultura.html. Acessado em
01/08/2020.
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4013026 - BRUNA MOREIRA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Oscilações do câmbio e elevação do preço do arroz: o caso Camil

INTRODUCAO

O arroz é um prato típico e presente diariamente na mesa do brasileiro. Acredita-se que ficou popular no Brasil no final do século XIX quando o arroz ganha força ao
substituir a farinha de milho e de mandioca que ainda é muito presente nas regiões Norte e Nordeste, esta mistura que além de muito saborosa é altamente nutritiva
já que o Arroz é um Cereal rico em carboidratos complexos. A empresa Camil é uma das principais empresas do mercado brasileiro e que também exporta parte da
sua produção desse importante cereal. Conforme Oliveira (2010) a Taxa de câmbio corresponde ao valor que uma moeda nacional possui em termos de outra
moeda nacional; é a taxa pelas quais duas moedas de países diferentes podem ser trocadas (cambiadas). Em um ano de incertezas mais agudas por conta da
pandemia da COVID-19 o preço do arroz tem se elevado de forma expressiva, promovendo impactos nas indústrias e ao mercado consumidor.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre o comportamento do preço do arroz e mercado cambial no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
agronegócio e mercado cambial.

RESULTADOS

A crise da COVID-19 elevou a incerteza sobre diversos setores da economia inclusive no de alimentos. A alta do arroz em 48% no acumulado de 2020, beneficiou a
expansão dos resultados da Camil junto com mais 4 fatores: o primeiro foi a mudança de comportamento do consumidor, que deixou de comer fora para cozinhar
em casa, o que fez a demanda por produtos da cesta básica crescer. A demanda internacional por alimentos também causou alta dos preços. A China,
principalmente, decidiu aumentar o nível de estoque de alimentos. Além disso, o aumento de renda do brasileiro, puxado pela distribuição do auxílio emergencial,
aumentou a procura sem, do produto no mercado interno. Por último, o dólar valorizado em 32% em 2020 fez com que os produtos brasileiros ficassem mais baratos
para exportação (JANKAVSKI, 2020). Inclusive, ajudou a abrir novos mercados para os produtores brasileiros de arroz. A empresa Camil tem se beneficiado desse
período de alta de preços do arroz e expansão do consumo onde de março a maio a empresa comercializou 210.000 toneladas de grãos, com aumento de 40% em
sua receita, 1,7 bilhão de reais, destes 1,2 bilhão de reais vem do Brasil, obtendo um lucro de 110 milhões de reais com alta de 120%.

CONCLUSOES
Conclui-se que as taxas cambiais são determinadas por uma conjunção de fatores intrínsecos ao país, principalmente a política econômica vigente. A Camil obteve
nos últimos 12 meses valorização de 92% de suas ações, em 2020 a alta já chega a 42%. Esse resultado reflete a elevação do preço do arroz e aumento nas
exportações do produto.

REFERENCIAS OLIVEIRA, A. A. S.importância taxa de câmbio na economia, 2010. JANKAVSKI, A. Por que o arroz está tão caro?, 2020. CAMIL, Relações com investidores, 2020.

Página 34



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11192 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4050452 - FRANCISCO GILBERTO MOURAO RESENDE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Oscilações do câmbio e elevação do preço do arroz: o caso Camil

INTRODUCAO

O arroz é um prato típico e presente diariamente na mesa do brasileiro. Acredita-se que ficou popular no Brasil no final do século XIX quando o arroz ganha força ao
substituir a farinha de milho e de mandioca que ainda é muito presente nas regiões Norte e Nordeste, esta mistura que além de muito saborosa é altamente nutritiva
já que o Arroz é um Cereal rico em carboidratos complexos. A empresa Camil é uma das principais empresas do mercado brasileiro e que também exporta parte da
sua produção desse importante cereal. Conforme Oliveira (2010) a Taxa de câmbio corresponde ao valor que uma moeda nacional possui em termos de outra
moeda nacional; é a taxa pelas quais duas moedas de países diferentes podem ser trocadas (cambiadas). Em um ano de incertezas mais agudas por conta da
pandemia da COVID-19 o preço do arroz tem se elevado de forma expressiva, promovendo impactos nas indústrias e ao mercado consumidor.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre o comportamento do preço do arroz e mercado cambial no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
agronegócio e mercado cambial.

RESULTADOS

A crise da COVID-19 elevou a incerteza sobre diversos setores da economia inclusive no de alimentos. A alta do arroz em 48% no acumulado de 2020, beneficiou a
expansão dos resultados da Camil junto com mais 4 fatores: o primeiro foi a mudança de comportamento do consumidor, que deixou de comer fora para cozinhar
em casa, o que fez a demanda por produtos da cesta básica crescer. A demanda internacional por alimentos também causou alta dos preços. A China,
principalmente, decidiu aumentar o nível de estoque de alimentos. Além disso, o aumento de renda do brasileiro, puxado pela distribuição do auxílio emergencial,
aumentou a procura sem, do produto no mercado interno. Por último, o dólar valorizado em 32% em 2020 fez com que os produtos brasileiros ficassem mais baratos
para exportação (JANKAVSKI, 2020). Inclusive, ajudou a abrir novos mercados para os produtores brasileiros de arroz. A empresa Camil tem se beneficiado desse
período de alta de preços do arroz e expansão do consumo onde de março a maio a empresa comercializou 210.000 toneladas de grãos, com aumento de 40% em
sua receita, 1,7 bilhão de reais, destes 1,2 bilhão de reais vem do Brasil, obtendo um lucro de 110 milhões de reais com alta de 120%.

CONCLUSOES
Conclui-se que as taxas cambiais são determinadas por uma conjunção de fatores intrínsecos ao país, principalmente a política econômica vigente. A Camil obteve
nos últimos 12 meses valorização de 92% de suas ações, em 2020 a alta já chega a 42%. Esse resultado reflete a elevação do preço do arroz e aumento nas
exportações do produto.

REFERENCIAS OLIVEIRA, A. A. S.importância taxa de câmbio na economia, 2010. JANKAVSKI, A. Por que o arroz está tão caro?, 2020. CAMIL, Relações com investidores, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Oscilações do câmbio e elevação do preço do arroz: o caso Camil

INTRODUCAO

O arroz é um prato típico e presente diariamente na mesa do brasileiro. Acredita-se que ficou popular no Brasil no final do século XIX quando o arroz ganha força ao
substituir a farinha de milho e de mandioca que ainda é muito presente nas regiões Norte e Nordeste, esta mistura que além de muito saborosa é altamente nutritiva
já que o Arroz é um Cereal rico em carboidratos complexos. A empresa Camil é uma das principais empresas do mercado brasileiro e que também exporta parte da
sua produção desse importante cereal. Conforme Oliveira (2010) a Taxa de câmbio corresponde ao valor que uma moeda nacional possui em termos de outra
moeda nacional; é a taxa pelas quais duas moedas de países diferentes podem ser trocadas (cambiadas). Em um ano de incertezas mais agudas por conta da
pandemia da COVID-19 o preço do arroz tem se elevado de forma expressiva, promovendo impactos nas indústrias e ao mercado consumidor.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre o comportamento do preço do arroz e mercado cambial no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
agronegócio e mercado cambial.

RESULTADOS

A crise da COVID-19 elevou a incerteza sobre diversos setores da economia inclusive no de alimentos. A alta do arroz em 48% no acumulado de 2020, beneficiou a
expansão dos resultados da Camil junto com mais 4 fatores: o primeiro foi a mudança de comportamento do consumidor, que deixou de comer fora para cozinhar
em casa, o que fez a demanda por produtos da cesta básica crescer. A demanda internacional por alimentos também causou alta dos preços. A China,
principalmente, decidiu aumentar o nível de estoque de alimentos. Além disso, o aumento de renda do brasileiro, puxado pela distribuição do auxílio emergencial,
aumentou a procura sem, do produto no mercado interno. Por último, o dólar valorizado em 32% em 2020 fez com que os produtos brasileiros ficassem mais baratos
para exportação (JANKAVSKI, 2020). Inclusive, ajudou a abrir novos mercados para os produtores brasileiros de arroz. A empresa Camil tem se beneficiado desse
período de alta de preços do arroz e expansão do consumo onde de março a maio a empresa comercializou 210.000 toneladas de grãos, com aumento de 40% em
sua receita, 1,7 bilhão de reais, destes 1,2 bilhão de reais vem do Brasil, obtendo um lucro de 110 milhões de reais com alta de 120%.

CONCLUSOES
Conclui-se que as taxas cambiais são determinadas por uma conjunção de fatores intrínsecos ao país, principalmente a política econômica vigente. A Camil obteve
nos últimos 12 meses valorização de 92% de suas ações, em 2020 a alta já chega a 42%. Esse resultado reflete a elevação do preço do arroz e aumento nas
exportações do produto.

REFERENCIAS OLIVEIRA, A. A. S.importância taxa de câmbio na economia, 2010. JANKAVSKI, A. Por que o arroz está tão caro?, 2020. CAMIL, Relações com investidores, 2020.
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4109104 - ALLAN WANTUYR DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Oscilações do câmbio e elevação do preço do arroz: o caso Camil

INTRODUCAO

O arroz é um prato típico e presente diariamente na mesa do brasileiro. Acredita-se que ficou popular no Brasil no final do século XIX quando o arroz ganha força ao
substituir a farinha de milho e de mandioca que ainda é muito presente nas regiões Norte e Nordeste, esta mistura que além de muito saborosa é altamente nutritiva
já que o Arroz é um Cereal rico em carboidratos complexos. A empresa Camil é uma das principais empresas do mercado brasileiro e que também exporta parte da
sua produção desse importante cereal. Conforme Oliveira (2010) a Taxa de câmbio corresponde ao valor que uma moeda nacional possui em termos de outra
moeda nacional; é a taxa pelas quais duas moedas de países diferentes podem ser trocadas (cambiadas). Em um ano de incertezas mais agudas por conta da
pandemia da COVID-19 o preço do arroz tem se elevado de forma expressiva, promovendo impactos nas indústrias e ao mercado consumidor.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre o comportamento do preço do arroz e mercado cambial no período da pandemia.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
agronegócio e mercado cambial.

RESULTADOS

A crise da COVID-19 elevou a incerteza sobre diversos setores da economia inclusive no de alimentos. A alta do arroz em 48% no acumulado de 2020, beneficiou a
expansão dos resultados da Camil junto com mais 4 fatores: o primeiro foi a mudança de comportamento do consumidor, que deixou de comer fora para cozinhar
em casa, o que fez a demanda por produtos da cesta básica crescer. A demanda internacional por alimentos também causou alta dos preços. A China,
principalmente, decidiu aumentar o nível de estoque de alimentos. Além disso, o aumento de renda do brasileiro, puxado pela distribuição do auxílio emergencial,
aumentou a procura sem, do produto no mercado interno. Por último, o dólar valorizado em 32% em 2020 fez com que os produtos brasileiros ficassem mais baratos
para exportação (JANKAVSKI, 2020). Inclusive, ajudou a abrir novos mercados para os produtores brasileiros de arroz. A empresa Camil tem se beneficiado desse
período de alta de preços do arroz e expansão do consumo onde de março a maio a empresa comercializou 210.000 toneladas de grãos, com aumento de 40% em
sua receita, 1,7 bilhão de reais, destes 1,2 bilhão de reais vem do Brasil, obtendo um lucro de 110 milhões de reais com alta de 120%.

CONCLUSOES
Conclui-se que as taxas cambiais são determinadas por uma conjunção de fatores intrínsecos ao país, principalmente a política econômica vigente. A Camil obteve
nos últimos 12 meses valorização de 92% de suas ações, em 2020 a alta já chega a 42%. Esse resultado reflete a elevação do preço do arroz e aumento nas
exportações do produto.

REFERENCIAS OLIVEIRA, A. A. S.importância taxa de câmbio na economia, 2010. JANKAVSKI, A. Por que o arroz está tão caro?, 2020. CAMIL, Relações com investidores, 2020.
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4042298 - LAIS VITORIA ALVES GOMES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO A Transformação Digital no Varejo: O caso Magazine Luiza

INTRODUCAO

Existem várias definições para vantagem competitiva e conforme Belluzo (2004), esse conceito é um dos temas de debate constantes na área acadêmica e, segundo
sua pesquisa somente cerca de 10% das empresas investigadas apresentavam vantagem competitiva. O autor ainda fundamenta que “A vantagem competitiva pode
ser vista como o objetivo das ações da firma, sua existência pode ser usada para explicar a diversidade entre firmas”. A estratégia que as organizações devem
adotar não é para derrotar os concorrentes, e sim servir os clientes em sua real necessidade. Em um mundo globalizado, a busca da vantagem competitiva é
constante e um dos fatores que pode ser um diferencial é a constante inovação e a digitalização da atividade operacional. Nesse sentido a rede varejista Magazine
Luiza tem se transformado digitalmente. Esse processo consiste na mudança estrutural pelo uso intensivo dos meios tecnológicos com o objetivo de obter melhorias
de desempenho incluindo o aumento da rentabilidade e inclusão digital aos clientes. (WESTERMAN, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os resultados obtidos pela Magazine Luiza a partir de sua Transformação Digital.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
Transformação Digital.

RESULTADOS

O Magazine Luiza é uma das maiores varejistas do Brasil, desde abertura do seu capital em 2011 as ações da companhia já valorizaram mais de 1000%. Além dos
resultados qualitativos a empresa já acumula resultados quantitativos expressivos a partir da execução de sua estratégia de digitalização da organização, com
aumento de 85% no volume de vendas e posição de caixa líquido de R$5,8 bilhões ao final do 1º semestre de 2020. A gigantesca valorização da companhia também
é resultado do ciclo de Transformação Digital e da estratégia de aquisições de empresas, como plataformas de mídias, e empresas de outros segmentos tais como
Netshoes, AiQFome, Hubsales, coom objetivo de promover a expansão do mercado-alvo. Mesmo com cenário da pandemia da COVID-19, a companhia manteve 36%
das lojas abertas até junho de 2020. Nesse período verificou-se aumento do faturamento em cresceu 41,6% em relação ao primeiro semestre de 2019, justificado
pela evolução do e-commerce.

CONCLUSOES
Conclui-se que o processo de Transformação Digital impulsionou o crescimento do Magazine Luiza, possibilitou que a companhia se posicionasse frente ao mercado
como uma empresa digital, facilitando o desenvolvimento e reduzindo o custo de suas operações, ampliando a possibilidade de aumento dos lucros, expandindo
mercado de atuação, e ainda possibilitando atuação de forma socialmente responsável contribuindo na inclusão digital da população.

REFERENCIAS
WESTERMAN, G., BONNET, D. e MCAFEE, A., Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation,2014. MAGAZINE LUIZA. Relações com Investidores,
2020. BELLUZZO, R. C.; PORÉM, M. E. Vantagem competitiva nas empresas contemporâneas, 2004.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO A Transformação Digital no Varejo: O caso Magazine Luiza

INTRODUCAO

Existem várias definições para vantagem competitiva e conforme Belluzo (2004), esse conceito é um dos temas de debate constantes na área acadêmica e, segundo
sua pesquisa somente cerca de 10% das empresas investigadas apresentavam vantagem competitiva. O autor ainda fundamenta que “A vantagem competitiva pode
ser vista como o objetivo das ações da firma, sua existência pode ser usada para explicar a diversidade entre firmas”. A estratégia que as organizações devem
adotar não é para derrotar os concorrentes, e sim servir os clientes em sua real necessidade. Em um mundo globalizado, a busca da vantagem competitiva é
constante e um dos fatores que pode ser um diferencial é a constante inovação e a digitalização da atividade operacional. Nesse sentido a rede varejista Magazine
Luiza tem se transformado digitalmente. Esse processo consiste na mudança estrutural pelo uso intensivo dos meios tecnológicos com o objetivo de obter melhorias
de desempenho incluindo o aumento da rentabilidade e inclusão digital aos clientes. (WESTERMAN, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os resultados obtidos pela Magazine Luiza a partir de sua Transformação Digital.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
Transformação Digital.

RESULTADOS

O Magazine Luiza é uma das maiores varejistas do Brasil, desde abertura do seu capital em 2011 as ações da companhia já valorizaram mais de 1000%. Além dos
resultados qualitativos a empresa já acumula resultados quantitativos expressivos a partir da execução de sua estratégia de digitalização da organização, com
aumento de 85% no volume de vendas e posição de caixa líquido de R$5,8 bilhões ao final do 1º semestre de 2020. A gigantesca valorização da companhia também
é resultado do ciclo de Transformação Digital e da estratégia de aquisições de empresas, como plataformas de mídias, e empresas de outros segmentos tais como
Netshoes, AiQFome, Hubsales, coom objetivo de promover a expansão do mercado-alvo. Mesmo com cenário da pandemia da COVID-19, a companhia manteve 36%
das lojas abertas até junho de 2020. Nesse período verificou-se aumento do faturamento em cresceu 41,6% em relação ao primeiro semestre de 2019, justificado
pela evolução do e-commerce.

CONCLUSOES
Conclui-se que o processo de Transformação Digital impulsionou o crescimento do Magazine Luiza, possibilitou que a companhia se posicionasse frente ao mercado
como uma empresa digital, facilitando o desenvolvimento e reduzindo o custo de suas operações, ampliando a possibilidade de aumento dos lucros, expandindo
mercado de atuação, e ainda possibilitando atuação de forma socialmente responsável contribuindo na inclusão digital da população.

REFERENCIAS
WESTERMAN, G., BONNET, D. e MCAFEE, A., Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation,2014. MAGAZINE LUIZA. Relações com Investidores,
2020. BELLUZZO, R. C.; PORÉM, M. E. Vantagem competitiva nas empresas contemporâneas, 2004.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO A Transformação Digital no Varejo: O caso Magazine Luiza

INTRODUCAO

Existem várias definições para vantagem competitiva e conforme Belluzo (2004), esse conceito é um dos temas de debate constantes na área acadêmica e, segundo
sua pesquisa somente cerca de 10% das empresas investigadas apresentavam vantagem competitiva. O autor ainda fundamenta que “A vantagem competitiva pode
ser vista como o objetivo das ações da firma, sua existência pode ser usada para explicar a diversidade entre firmas”. A estratégia que as organizações devem
adotar não é para derrotar os concorrentes, e sim servir os clientes em sua real necessidade. Em um mundo globalizado, a busca da vantagem competitiva é
constante e um dos fatores que pode ser um diferencial é a constante inovação e a digitalização da atividade operacional. Nesse sentido a rede varejista Magazine
Luiza tem se transformado digitalmente. Esse processo consiste na mudança estrutural pelo uso intensivo dos meios tecnológicos com o objetivo de obter melhorias
de desempenho incluindo o aumento da rentabilidade e inclusão digital aos clientes. (WESTERMAN, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os resultados obtidos pela Magazine Luiza a partir de sua Transformação Digital.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
Transformação Digital.

RESULTADOS

O Magazine Luiza é uma das maiores varejistas do Brasil, desde abertura do seu capital em 2011 as ações da companhia já valorizaram mais de 1000%. Além dos
resultados qualitativos a empresa já acumula resultados quantitativos expressivos a partir da execução de sua estratégia de digitalização da organização, com
aumento de 85% no volume de vendas e posição de caixa líquido de R$5,8 bilhões ao final do 1º semestre de 2020. A gigantesca valorização da companhia também
é resultado do ciclo de Transformação Digital e da estratégia de aquisições de empresas, como plataformas de mídias, e empresas de outros segmentos tais como
Netshoes, AiQFome, Hubsales, coom objetivo de promover a expansão do mercado-alvo. Mesmo com cenário da pandemia da COVID-19, a companhia manteve 36%
das lojas abertas até junho de 2020. Nesse período verificou-se aumento do faturamento em cresceu 41,6% em relação ao primeiro semestre de 2019, justificado
pela evolução do e-commerce.

CONCLUSOES
Conclui-se que o processo de Transformação Digital impulsionou o crescimento do Magazine Luiza, possibilitou que a companhia se posicionasse frente ao mercado
como uma empresa digital, facilitando o desenvolvimento e reduzindo o custo de suas operações, ampliando a possibilidade de aumento dos lucros, expandindo
mercado de atuação, e ainda possibilitando atuação de forma socialmente responsável contribuindo na inclusão digital da população.

REFERENCIAS
WESTERMAN, G., BONNET, D. e MCAFEE, A., Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation,2014. MAGAZINE LUIZA. Relações com Investidores,
2020. BELLUZZO, R. C.; PORÉM, M. E. Vantagem competitiva nas empresas contemporâneas, 2004.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO A expansão dos investimentos em renda variável no Brasil: O caso B3

INTRODUCAO

O mercado de capitais pode ser definido como o sistema dentro do mercado financeiro que distribui valores mobiliários, com o propósito de proporcionar liquidez a
títulos emitidos por empresas e viabilizar a capitalização de recursos (Izidoro, 2015). Para que seja possível as operações de lançamento, compra e venda de títulos
é necessário um leilão organizado, ao qual chamamos de bolsa de valores. No Brasil a bolsa de valores B3, resultado da fusão entre BM(#38)F Bovespa e Cetip. O
mercado de capitais brasileiro, nos últimos anos, passa por um movimento de aumento exponencial de investidores pessoas físicas, tendo acumulado ao final do
primeiro trimestre de 2020, o número de 2.958.422 CPF´s de CPFs cadastrados que representa um aumento de 75,99% em relação ao mesmo ao ano de 2019
quando se tinha 1.681.033 CPF´s.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a expansão do número de investidores pessoas físicas em renda variável no Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
produtos e serviços financeiros.

RESULTADOS

Com o movimento de queda da taxa Selic a patamares históricos 2% a.a., reduzindo de forma significativa os ganhos com investimentos em renda fixa, incluindo a
poupança modalidade de investimento mais popular do país, acesso facilitado a corretoras e custo zero ou reduzido para realização de operações em renda variável,
maior acesso a informação básica necessária para realização de operações em ações e fundos imobiliários vem conquistando maior atenção dos investidores
(Anbima, 2020). Ainda no mesmo sentido, em 31/08/2020 a B3 reportou ao mercado a existência de 2.958.422 CPF´s cadastrados, sendo 74,12% homens e 24,85%
mulheres. Além disso identifica-se que cerca de 35% dos investidores estão entre 26 à 45 anos. O Estado de São Paulo acumula cerca de 1.150.000 investidores. O
valor do patrimônio investido pelos quase 3 milhões de investidores representaram até o período analisado pouco mais R$383 bilhões (B3, 2020). Cabe ressaltar que
o crescimento do número de investidores de dá em um momento de elevado grau de incertezas no mercado pela pandemia da Covid-19, ocasionando maior grau de
volatilidade nas bolsas de todo o mundo.

CONCLUSOES
Conclui-se que o número de investidores em renda variável é crescente em decorrência de fatores: a maior difusão de informação, simplificação do acesso e
questões econômicas, no caso a taxa de juros baixa, que leva o investidor a assumir maiores níveis de riscos e apostas em prazos maiores do que os tradicionais.

REFERENCIAS
Anbima. Raio-X do Investidor 2020. 3 ed. São Paulo, 2020 B3. Relações com investidores. Disponível em: (#60) https://ri.b3.com.br/pt-br/ (#62). Acesso em: 18 de
setembro de 2020. Izidoro, Cleyton. Mercado de Capitais. São Paulo: Pearson, 2015

Página 41



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11194 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4109465 - WESLEY JESUS DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO A expansão dos investimentos em renda variável no Brasil: O caso B3

INTRODUCAO

O mercado de capitais pode ser definido como o sistema dentro do mercado financeiro que distribui valores mobiliários, com o propósito de proporcionar liquidez a
títulos emitidos por empresas e viabilizar a capitalização de recursos (Izidoro, 2015). Para que seja possível as operações de lançamento, compra e venda de títulos
é necessário um leilão organizado, ao qual chamamos de bolsa de valores. No Brasil a bolsa de valores B3, resultado da fusão entre BM(#38)F Bovespa e Cetip. O
mercado de capitais brasileiro, nos últimos anos, passa por um movimento de aumento exponencial de investidores pessoas físicas, tendo acumulado ao final do
primeiro trimestre de 2020, o número de 2.958.422 CPF´s de CPFs cadastrados que representa um aumento de 75,99% em relação ao mesmo ao ano de 2019
quando se tinha 1.681.033 CPF´s.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a expansão do número de investidores pessoas físicas em renda variável no Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
produtos e serviços financeiros.

RESULTADOS

Com o movimento de queda da taxa Selic a patamares históricos 2% a.a., reduzindo de forma significativa os ganhos com investimentos em renda fixa, incluindo a
poupança modalidade de investimento mais popular do país, acesso facilitado a corretoras e custo zero ou reduzido para realização de operações em renda variável,
maior acesso a informação básica necessária para realização de operações em ações e fundos imobiliários vem conquistando maior atenção dos investidores
(Anbima, 2020). Ainda no mesmo sentido, em 31/08/2020 a B3 reportou ao mercado a existência de 2.958.422 CPF´s cadastrados, sendo 74,12% homens e 24,85%
mulheres. Além disso identifica-se que cerca de 35% dos investidores estão entre 26 à 45 anos. O Estado de São Paulo acumula cerca de 1.150.000 investidores. O
valor do patrimônio investido pelos quase 3 milhões de investidores representaram até o período analisado pouco mais R$383 bilhões (B3, 2020). Cabe ressaltar que
o crescimento do número de investidores de dá em um momento de elevado grau de incertezas no mercado pela pandemia da Covid-19, ocasionando maior grau de
volatilidade nas bolsas de todo o mundo.

CONCLUSOES
Conclui-se que o número de investidores em renda variável é crescente em decorrência de fatores: a maior difusão de informação, simplificação do acesso e
questões econômicas, no caso a taxa de juros baixa, que leva o investidor a assumir maiores níveis de riscos e apostas em prazos maiores do que os tradicionais.

REFERENCIAS
Anbima. Raio-X do Investidor 2020. 3 ed. São Paulo, 2020 B3. Relações com investidores. Disponível em: (#60) https://ri.b3.com.br/pt-br/ (#62). Acesso em: 18 de
setembro de 2020. Izidoro, Cleyton. Mercado de Capitais. São Paulo: Pearson, 2015
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO A expansão dos investimentos em renda variável no Brasil: O caso B3

INTRODUCAO

O mercado de capitais pode ser definido como o sistema dentro do mercado financeiro que distribui valores mobiliários, com o propósito de proporcionar liquidez a
títulos emitidos por empresas e viabilizar a capitalização de recursos (Izidoro, 2015). Para que seja possível as operações de lançamento, compra e venda de títulos
é necessário um leilão organizado, ao qual chamamos de bolsa de valores. No Brasil a bolsa de valores B3, resultado da fusão entre BM(#38)F Bovespa e Cetip. O
mercado de capitais brasileiro, nos últimos anos, passa por um movimento de aumento exponencial de investidores pessoas físicas, tendo acumulado ao final do
primeiro trimestre de 2020, o número de 2.958.422 CPF´s de CPFs cadastrados que representa um aumento de 75,99% em relação ao mesmo ao ano de 2019
quando se tinha 1.681.033 CPF´s.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a expansão do número de investidores pessoas físicas em renda variável no Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
produtos e serviços financeiros.

RESULTADOS

Com o movimento de queda da taxa Selic a patamares históricos 2% a.a., reduzindo de forma significativa os ganhos com investimentos em renda fixa, incluindo a
poupança modalidade de investimento mais popular do país, acesso facilitado a corretoras e custo zero ou reduzido para realização de operações em renda variável,
maior acesso a informação básica necessária para realização de operações em ações e fundos imobiliários vem conquistando maior atenção dos investidores
(Anbima, 2020). Ainda no mesmo sentido, em 31/08/2020 a B3 reportou ao mercado a existência de 2.958.422 CPF´s cadastrados, sendo 74,12% homens e 24,85%
mulheres. Além disso identifica-se que cerca de 35% dos investidores estão entre 26 à 45 anos. O Estado de São Paulo acumula cerca de 1.150.000 investidores. O
valor do patrimônio investido pelos quase 3 milhões de investidores representaram até o período analisado pouco mais R$383 bilhões (B3, 2020). Cabe ressaltar que
o crescimento do número de investidores de dá em um momento de elevado grau de incertezas no mercado pela pandemia da Covid-19, ocasionando maior grau de
volatilidade nas bolsas de todo o mundo.

CONCLUSOES
Conclui-se que o número de investidores em renda variável é crescente em decorrência de fatores: a maior difusão de informação, simplificação do acesso e
questões econômicas, no caso a taxa de juros baixa, que leva o investidor a assumir maiores níveis de riscos e apostas em prazos maiores do que os tradicionais.

REFERENCIAS
Anbima. Raio-X do Investidor 2020. 3 ed. São Paulo, 2020 B3. Relações com investidores. Disponível em: (#60) https://ri.b3.com.br/pt-br/ (#62). Acesso em: 18 de
setembro de 2020. Izidoro, Cleyton. Mercado de Capitais. São Paulo: Pearson, 2015
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO A expansão dos investimentos em renda variável no Brasil: O caso B3

INTRODUCAO

O mercado de capitais pode ser definido como o sistema dentro do mercado financeiro que distribui valores mobiliários, com o propósito de proporcionar liquidez a
títulos emitidos por empresas e viabilizar a capitalização de recursos (Izidoro, 2015). Para que seja possível as operações de lançamento, compra e venda de títulos
é necessário um leilão organizado, ao qual chamamos de bolsa de valores. No Brasil a bolsa de valores B3, resultado da fusão entre BM(#38)F Bovespa e Cetip. O
mercado de capitais brasileiro, nos últimos anos, passa por um movimento de aumento exponencial de investidores pessoas físicas, tendo acumulado ao final do
primeiro trimestre de 2020, o número de 2.958.422 CPF´s de CPFs cadastrados que representa um aumento de 75,99% em relação ao mesmo ao ano de 2019
quando se tinha 1.681.033 CPF´s.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a expansão do número de investidores pessoas físicas em renda variável no Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
produtos e serviços financeiros.

RESULTADOS

Com o movimento de queda da taxa Selic a patamares históricos 2% a.a., reduzindo de forma significativa os ganhos com investimentos em renda fixa, incluindo a
poupança modalidade de investimento mais popular do país, acesso facilitado a corretoras e custo zero ou reduzido para realização de operações em renda variável,
maior acesso a informação básica necessária para realização de operações em ações e fundos imobiliários vem conquistando maior atenção dos investidores
(Anbima, 2020). Ainda no mesmo sentido, em 31/08/2020 a B3 reportou ao mercado a existência de 2.958.422 CPF´s cadastrados, sendo 74,12% homens e 24,85%
mulheres. Além disso identifica-se que cerca de 35% dos investidores estão entre 26 à 45 anos. O Estado de São Paulo acumula cerca de 1.150.000 investidores. O
valor do patrimônio investido pelos quase 3 milhões de investidores representaram até o período analisado pouco mais R$383 bilhões (B3, 2020). Cabe ressaltar que
o crescimento do número de investidores de dá em um momento de elevado grau de incertezas no mercado pela pandemia da Covid-19, ocasionando maior grau de
volatilidade nas bolsas de todo o mundo.

CONCLUSOES
Conclui-se que o número de investidores em renda variável é crescente em decorrência de fatores: a maior difusão de informação, simplificação do acesso e
questões econômicas, no caso a taxa de juros baixa, que leva o investidor a assumir maiores níveis de riscos e apostas em prazos maiores do que os tradicionais.

REFERENCIAS
Anbima. Raio-X do Investidor 2020. 3 ed. São Paulo, 2020 B3. Relações com investidores. Disponível em: (#60) https://ri.b3.com.br/pt-br/ (#62). Acesso em: 18 de
setembro de 2020. Izidoro, Cleyton. Mercado de Capitais. São Paulo: Pearson, 2015

Página 44



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11195 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3177131 - MICHEL LOPES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Reflexões sobre o teletrabalho no Brasil: o caso Rede D´or

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus, impôs a busca por alternativas e adaptações para a continuidade das atividades produtivas da sociedade, incluindo as atividades
de primeira necessidade como os casos de saúde e segurança. Ainda diante esse cenário observou-se o fechamento repentino das empresas de diversos
segmentos. Como alternativa a impossibilidade do funcionamento de empresas em diversos segmentos, muitas organizações adotaram a estratégia das operações
do teletrabalho, conhecido como “Home Office”. De acordo com Nilles e Pinel (1998) o Teletrabalho é uma atividade profissional feita fora do espaço físico da
empresa, com auxilio de tecnologias de informação e comunicação à distância e de transmissão de dados. Antes da pandemia, haviam discussões sobre a
perspectiva do aumento do teletrabalho no Brasil, mas acredita-se que por conta desse cenário desfavorável houve uma aceleração sobre as reflexões sobre essa
esse formato de atividade profissional. Assim como muitas empresas, a Rede Dor de hospitais adotou o teletrabalho para seu corpo administrativo de profissionais.

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo demonstrar a evolução e perspectivas do tele trabalho no Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em tele
trabalho.

RESULTADOS

Segundo o IBGE, em abril, auge da pandemia no Brasil, estima-se que cerca 46% das empresas e 9,8 milhões de pessoas adotaram a estratégia do Trabalho Remoto.
Observa-se que a execução de atividades de Home Office em larga escala promove benéficos percebidos por trabalhadores, com destaque para economia de tempo
de locomoção, e para as empresas como a redução dos custos operacionais. Porém, há muitas dúvidas sobre sua continuidade de forma massificada após o período
de pandemia, principalmente por lacunas jurídicas quanto a pagamento de custos de manutenção ao exercício das atividades profissionais e acidentes de trabalho
dentro da residência, porém no horário de expediente (FIA, 2020). No Brasil o Tele trabalho teve reconhecimento na ultima reforma trabalhista através da lei
13.467/2017 determinando todo aspecto jurídico quando se trata de “Home Office”, conforme o seu capitulo 2. A Rede D’or possui um efetivo de 50 mil
colaboradores em suas unidades hospitalares, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Desse total, 10% está desde março realizando suas
atividades profissionais no sistema de home office. Apesar dos resultados satisfatórios apresentados por esses profissionais que tem atuado longe das unidades
físicas da empresa, não há nenhuma decisão conclusiva sobrea continuidade ou não dos serviços através dessa modalidade.

CONCLUSOES
Com o avanço e facilidade de acesso as tecnologias de informação e comunicação, a busca por melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, a possibilidade de
redução dos custos operacionais pelas empresas, observa-se o teletrabalho como uma realidade capaz de assumir um novo papel na sociedade contemporânea
partir dos resultados obtidos no período crítico da pandemia do novo coronavírus.

REFERENCIAS IBGE, 2020. FIA, USP, Satisfação com home office, 2020. REDE DÓR, 2020. Nilles e Pinel, 1998.
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4011589 - MAXIMILLER MOREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Reflexões sobre o teletrabalho no Brasil: o caso Rede D´or

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus, impôs a busca por alternativas e adaptações para a continuidade das atividades produtivas da sociedade, incluindo as atividades
de primeira necessidade como os casos de saúde e segurança. Ainda diante esse cenário observou-se o fechamento repentino das empresas de diversos
segmentos. Como alternativa a impossibilidade do funcionamento de empresas em diversos segmentos, muitas organizações adotaram a estratégia das operações
do teletrabalho, conhecido como “Home Office”. De acordo com Nilles e Pinel (1998) o Teletrabalho é uma atividade profissional feita fora do espaço físico da
empresa, com auxilio de tecnologias de informação e comunicação à distância e de transmissão de dados. Antes da pandemia, haviam discussões sobre a
perspectiva do aumento do teletrabalho no Brasil, mas acredita-se que por conta desse cenário desfavorável houve uma aceleração sobre as reflexões sobre essa
esse formato de atividade profissional. Assim como muitas empresas, a Rede Dor de hospitais adotou o teletrabalho para seu corpo administrativo de profissionais.

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo demonstrar a evolução e perspectivas do tele trabalho no Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em tele
trabalho.

RESULTADOS

Segundo o IBGE, em abril, auge da pandemia no Brasil, estima-se que cerca 46% das empresas e 9,8 milhões de pessoas adotaram a estratégia do Trabalho Remoto.
Observa-se que a execução de atividades de Home Office em larga escala promove benéficos percebidos por trabalhadores, com destaque para economia de tempo
de locomoção, e para as empresas como a redução dos custos operacionais. Porém, há muitas dúvidas sobre sua continuidade de forma massificada após o período
de pandemia, principalmente por lacunas jurídicas quanto a pagamento de custos de manutenção ao exercício das atividades profissionais e acidentes de trabalho
dentro da residência, porém no horário de expediente (FIA, 2020). No Brasil o Tele trabalho teve reconhecimento na ultima reforma trabalhista através da lei
13.467/2017 determinando todo aspecto jurídico quando se trata de “Home Office”, conforme o seu capitulo 2. A Rede D’or possui um efetivo de 50 mil
colaboradores em suas unidades hospitalares, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Desse total, 10% está desde março realizando suas
atividades profissionais no sistema de home office. Apesar dos resultados satisfatórios apresentados por esses profissionais que tem atuado longe das unidades
físicas da empresa, não há nenhuma decisão conclusiva sobrea continuidade ou não dos serviços através dessa modalidade.

CONCLUSOES
Com o avanço e facilidade de acesso as tecnologias de informação e comunicação, a busca por melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, a possibilidade de
redução dos custos operacionais pelas empresas, observa-se o teletrabalho como uma realidade capaz de assumir um novo papel na sociedade contemporânea
partir dos resultados obtidos no período crítico da pandemia do novo coronavírus.

REFERENCIAS IBGE, 2020. FIA, USP, Satisfação com home office, 2020. REDE DÓR, 2020. Nilles e Pinel, 1998.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Reflexões sobre o teletrabalho no Brasil: o caso Rede D´or

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus, impôs a busca por alternativas e adaptações para a continuidade das atividades produtivas da sociedade, incluindo as atividades
de primeira necessidade como os casos de saúde e segurança. Ainda diante esse cenário observou-se o fechamento repentino das empresas de diversos
segmentos. Como alternativa a impossibilidade do funcionamento de empresas em diversos segmentos, muitas organizações adotaram a estratégia das operações
do teletrabalho, conhecido como “Home Office”. De acordo com Nilles e Pinel (1998) o Teletrabalho é uma atividade profissional feita fora do espaço físico da
empresa, com auxilio de tecnologias de informação e comunicação à distância e de transmissão de dados. Antes da pandemia, haviam discussões sobre a
perspectiva do aumento do teletrabalho no Brasil, mas acredita-se que por conta desse cenário desfavorável houve uma aceleração sobre as reflexões sobre essa
esse formato de atividade profissional. Assim como muitas empresas, a Rede Dor de hospitais adotou o teletrabalho para seu corpo administrativo de profissionais.

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo demonstrar a evolução e perspectivas do tele trabalho no Brasil.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em tele
trabalho.

RESULTADOS

Segundo o IBGE, em abril, auge da pandemia no Brasil, estima-se que cerca 46% das empresas e 9,8 milhões de pessoas adotaram a estratégia do Trabalho Remoto.
Observa-se que a execução de atividades de Home Office em larga escala promove benéficos percebidos por trabalhadores, com destaque para economia de tempo
de locomoção, e para as empresas como a redução dos custos operacionais. Porém, há muitas dúvidas sobre sua continuidade de forma massificada após o período
de pandemia, principalmente por lacunas jurídicas quanto a pagamento de custos de manutenção ao exercício das atividades profissionais e acidentes de trabalho
dentro da residência, porém no horário de expediente (FIA, 2020). No Brasil o Tele trabalho teve reconhecimento na ultima reforma trabalhista através da lei
13.467/2017 determinando todo aspecto jurídico quando se trata de “Home Office”, conforme o seu capitulo 2. A Rede D’or possui um efetivo de 50 mil
colaboradores em suas unidades hospitalares, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Desse total, 10% está desde março realizando suas
atividades profissionais no sistema de home office. Apesar dos resultados satisfatórios apresentados por esses profissionais que tem atuado longe das unidades
físicas da empresa, não há nenhuma decisão conclusiva sobrea continuidade ou não dos serviços através dessa modalidade.

CONCLUSOES
Com o avanço e facilidade de acesso as tecnologias de informação e comunicação, a busca por melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, a possibilidade de
redução dos custos operacionais pelas empresas, observa-se o teletrabalho como uma realidade capaz de assumir um novo papel na sociedade contemporânea
partir dos resultados obtidos no período crítico da pandemia do novo coronavírus.

REFERENCIAS IBGE, 2020. FIA, USP, Satisfação com home office, 2020. REDE DÓR, 2020. Nilles e Pinel, 1998.
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Gerson Heidrich da Silva

TITULO As faces do Transtorno Dissociativo de Identidade: uma análise do filme Fragmentado.

INTRODUCAO
O Transtorno Dissociativo de Identidade consiste na não integração normal de consciência, pensamentos, sentimentos e ações do sujeito. Com a não assimilação da
consciência, a dissociação surge como mecanismo de defesa psíquico que afasta o sujeito de sentimentos e vivências estressoras. Os sintomas dissociativos
podem prejudicar todo o sistema psicológico do indivíduo, se tornando um transtorno a partir do momento que passa a trazer prejuízos significativos.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi ilustrar, com base na psicanálise, os traços de conduta característicos do Transtorno Dissociativo de Identidade da personagem Kevin
Wendell Crumb, protagonista do filme FRAGMENTADO. Ainda, refletir sobre o atual alcance da psicologia no possível tratamento desse transtorno.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caráter exploratório sobre o Transtorno Dissociativo de Identidade, a partir do filme “Fragmentado” (2016), de M. Night Shyamalan,
correlacionando os traços de comportamento do protagonista Kevin Wendell Crumb com pesquisas e artigos científicos. As fontes consultadas foram o Google
acadêmico, Scielo, BVS, Medline, Lilacs e Index Psi, considerando os seguintes descritores: transtorno dissociativo, dissociação, amnésia, DID, TDI, dissociative,
múltiplas personalidades, multiple personality. Foi feita a observação ativa do filme, buscando identificar cenas relevantes para a análise.

RESULTADOS

Diante dos resultados preliminares, destaca-se que nas primeiras cenas é possível notar que o protagonista apresenta certa compulsão por limpeza, retirando o lixo
que estava sobre o painel do carro com auxílio de um lenço, além de comportamento irritadiço. É possível identificar as personalidades Barry, Dennis, Patricia e a de
Kevin, a principal, além de outras, com seus traços específicos. Patrícia, por exemplo, aparece em cena para tentar acalmar as “meninas sequestradas”, informando-
as que Dennis não pode tocá-las, pois foi instruído para apenas trazê-las ao cativeiro, sem deixar claro de quem partiu a ordem. Essa personalidade transmite
calmaria e sua fala é branda, suas roupas remetem a uma mulher mais velha e madura, além de ser britânica. Neste sentido, os autores estudados dizem que é
comum que existam personalidades do sexo oposto, podendo surgir por algumas razões como, por exemplo, quando o paciente não possui características que
gostaria de ter. Ou, desenvolvem essa personalidade para que suas características possam dar conta de suportar as experiências de abuso excessivas. As cenas
finais mostram a casa de Kevin, destacando que cada personalidade possuía seu próprio espaço, suas próprias roupas, além de suas próprias escovas, traços
também característicos do Transtorno Dissociativo de Identidade.

CONCLUSOES
Uma possível conclusão, também preliminar, é a de que o Transtorno Dissociativo de Identidade não tem cura e o seu tratamento requer uma equipe
multiprofissional, sendo o psicólogo um profissional que pode compor essa equipe, desde que tenha bom conhecimento sobre o referido transtorno. Importante
ressaltar que no cenário nacional atual, pouco se tem de pesquisado sobre o Transtorno Dissociativo de Identidade, sendo necessário estudos aprofundados.

REFERENCIAS
1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed Editora, 2014. 2. FIKE, M.L.
Clinical manifestations in persons with Multiple Personality Disorder. American Journal of Occupational Therapy, 44 (11), 984990, 1990. 3. ROUDINESCO, E. A análise
e o Arquivo: Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Melhoria na rastreabilidade no transporte: Imexden Comércio Importação de Exportação de Máquinas e Equipamento Ltda.

INTRODUCAO
O trabalho analisa a falta de rastreabilidade dos produtos após a expedição da empresa Imexden que produz tampas plásticas para diversos segmentos, acarretando
prejuízos e a insatisfação de expectativas da direção, dos clientes e demais áreas envolvidas. Desta forma, a empresa vem perdendo a confiança de clientes. A
rastreabilidade é usada para descrever a localização do produto em qualquer ponto de seu processo desde sua origem (WILSON e CLARKE, 1998).

OBJETIVOS
“Objetivo geral é a forma ampla dos objetivos que as organizações almejam alcançar, tanto a curto e longo prazo”. Lakatos e Marconi (2001). De acordo com o
pensamento dos autores, o objetivo do trabalho é analisar as causas possíveis e fundamentais, para a elaboração de um plano de ação para combater o problema.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa, onde, dados primários e secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise
qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou
cotidiana. Conforme Mattar, (2005) dados Primários são os que ainda não haviam sido pesquisados, constando com os pesquisados, e que tem o propósito suprir as
necessidades da pesquisa. Dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

Segundo FALCONI (2004), resultado é o bem provido de todo um processo estratégico como planejamento, execução, verificação e atuação corretiva. Através da
técnica de Brainstorming, diagrama de Ishikawa e análise da tabela 3W-1H, foi possível identificar as causas e dar início ao plano de ação, envolvendo treinamentos
para os colaboradores participantes no processo, tornando uma equipe mais preparada. Tomada esta iniciativa pode-se identificar os benefícios como economia de
tempo, redução de desperdícios e gastos extras, aumentando o seu faturamento mensal e gerando mais lucro para empresa, que agora realiza um trabalho eficiente
e eficaz alcançando a satisfação de seus clientes.

CONCLUSOES
Empresas que identificam as causas de problemas em seus setores e buscam a solução em sua pratica empresarial com base em abordagens teóricas, treinamento,
aperfeiçoamento, uso das tecnologias disponíveis como aliadas de acordo com as técnicas desenvolvidas e aplicadas, possibilitam usar os conhecimentos nas
tratativas de problemas buscando a eficiência e eficácia nas soluções, permitindo o aperfeiçoamento das competências desenvolvidas e a efetividade nos negócios.

REFERENCIAS
WILSON, T.P.; CLARKE, W.R. Supply Chain Management, n. 3, p. 127-33, 1998. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2001. FALCONI,V. TQC: Controle da Qualidade Total. 8ª ed. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda 2004.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Melhoria na rastreabilidade no transporte: Imexden Comércio Importação de Exportação de Máquinas e Equipamento Ltda.

INTRODUCAO
O trabalho analisa a falta de rastreabilidade dos produtos após a expedição da empresa Imexden que produz tampas plásticas para diversos segmentos, acarretando
prejuízos e a insatisfação de expectativas da direção, dos clientes e demais áreas envolvidas. Desta forma, a empresa vem perdendo a confiança de clientes. A
rastreabilidade é usada para descrever a localização do produto em qualquer ponto de seu processo desde sua origem (WILSON e CLARKE, 1998).

OBJETIVOS
“Objetivo geral é a forma ampla dos objetivos que as organizações almejam alcançar, tanto a curto e longo prazo”. Lakatos e Marconi (2001). De acordo com o
pensamento dos autores, o objetivo do trabalho é analisar as causas possíveis e fundamentais, para a elaboração de um plano de ação para combater o problema.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa, onde, dados primários e secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise
qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou
cotidiana. Conforme Mattar, (2005) dados Primários são os que ainda não haviam sido pesquisados, constando com os pesquisados, e que tem o propósito suprir as
necessidades da pesquisa. Dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

Segundo FALCONI (2004), resultado é o bem provido de todo um processo estratégico como planejamento, execução, verificação e atuação corretiva. Através da
técnica de Brainstorming, diagrama de Ishikawa e análise da tabela 3W-1H, foi possível identificar as causas e dar início ao plano de ação, envolvendo treinamentos
para os colaboradores participantes no processo, tornando uma equipe mais preparada. Tomada esta iniciativa pode-se identificar os benefícios como economia de
tempo, redução de desperdícios e gastos extras, aumentando o seu faturamento mensal e gerando mais lucro para empresa, que agora realiza um trabalho eficiente
e eficaz alcançando a satisfação de seus clientes.

CONCLUSOES
Empresas que identificam as causas de problemas em seus setores e buscam a solução em sua pratica empresarial com base em abordagens teóricas, treinamento,
aperfeiçoamento, uso das tecnologias disponíveis como aliadas de acordo com as técnicas desenvolvidas e aplicadas, possibilitam usar os conhecimentos nas
tratativas de problemas buscando a eficiência e eficácia nas soluções, permitindo o aperfeiçoamento das competências desenvolvidas e a efetividade nos negócios.

REFERENCIAS
WILSON, T.P.; CLARKE, W.R. Supply Chain Management, n. 3, p. 127-33, 1998. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2001. FALCONI,V. TQC: Controle da Qualidade Total. 8ª ed. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda 2004.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Melhoria na rastreabilidade no transporte: Imexden Comércio Importação de Exportação de Máquinas e Equipamento Ltda.

INTRODUCAO
O trabalho analisa a falta de rastreabilidade dos produtos após a expedição da empresa Imexden que produz tampas plásticas para diversos segmentos, acarretando
prejuízos e a insatisfação de expectativas da direção, dos clientes e demais áreas envolvidas. Desta forma, a empresa vem perdendo a confiança de clientes. A
rastreabilidade é usada para descrever a localização do produto em qualquer ponto de seu processo desde sua origem (WILSON e CLARKE, 1998).

OBJETIVOS
“Objetivo geral é a forma ampla dos objetivos que as organizações almejam alcançar, tanto a curto e longo prazo”. Lakatos e Marconi (2001). De acordo com o
pensamento dos autores, o objetivo do trabalho é analisar as causas possíveis e fundamentais, para a elaboração de um plano de ação para combater o problema.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa, onde, dados primários e secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise
qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou
cotidiana. Conforme Mattar, (2005) dados Primários são os que ainda não haviam sido pesquisados, constando com os pesquisados, e que tem o propósito suprir as
necessidades da pesquisa. Dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

Segundo FALCONI (2004), resultado é o bem provido de todo um processo estratégico como planejamento, execução, verificação e atuação corretiva. Através da
técnica de Brainstorming, diagrama de Ishikawa e análise da tabela 3W-1H, foi possível identificar as causas e dar início ao plano de ação, envolvendo treinamentos
para os colaboradores participantes no processo, tornando uma equipe mais preparada. Tomada esta iniciativa pode-se identificar os benefícios como economia de
tempo, redução de desperdícios e gastos extras, aumentando o seu faturamento mensal e gerando mais lucro para empresa, que agora realiza um trabalho eficiente
e eficaz alcançando a satisfação de seus clientes.

CONCLUSOES
Empresas que identificam as causas de problemas em seus setores e buscam a solução em sua pratica empresarial com base em abordagens teóricas, treinamento,
aperfeiçoamento, uso das tecnologias disponíveis como aliadas de acordo com as técnicas desenvolvidas e aplicadas, possibilitam usar os conhecimentos nas
tratativas de problemas buscando a eficiência e eficácia nas soluções, permitindo o aperfeiçoamento das competências desenvolvidas e a efetividade nos negócios.

REFERENCIAS
WILSON, T.P.; CLARKE, W.R. Supply Chain Management, n. 3, p. 127-33, 1998. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2001. FALCONI,V. TQC: Controle da Qualidade Total. 8ª ed. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda 2004.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Melhoria na rastreabilidade no transporte: Imexden Comércio Importação de Exportação de Máquinas e Equipamento Ltda.

INTRODUCAO
O trabalho analisa a falta de rastreabilidade dos produtos após a expedição da empresa Imexden que produz tampas plásticas para diversos segmentos, acarretando
prejuízos e a insatisfação de expectativas da direção, dos clientes e demais áreas envolvidas. Desta forma, a empresa vem perdendo a confiança de clientes. A
rastreabilidade é usada para descrever a localização do produto em qualquer ponto de seu processo desde sua origem (WILSON e CLARKE, 1998).

OBJETIVOS
“Objetivo geral é a forma ampla dos objetivos que as organizações almejam alcançar, tanto a curto e longo prazo”. Lakatos e Marconi (2001). De acordo com o
pensamento dos autores, o objetivo do trabalho é analisar as causas possíveis e fundamentais, para a elaboração de um plano de ação para combater o problema.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa, onde, dados primários e secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise
qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou
cotidiana. Conforme Mattar, (2005) dados Primários são os que ainda não haviam sido pesquisados, constando com os pesquisados, e que tem o propósito suprir as
necessidades da pesquisa. Dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

Segundo FALCONI (2004), resultado é o bem provido de todo um processo estratégico como planejamento, execução, verificação e atuação corretiva. Através da
técnica de Brainstorming, diagrama de Ishikawa e análise da tabela 3W-1H, foi possível identificar as causas e dar início ao plano de ação, envolvendo treinamentos
para os colaboradores participantes no processo, tornando uma equipe mais preparada. Tomada esta iniciativa pode-se identificar os benefícios como economia de
tempo, redução de desperdícios e gastos extras, aumentando o seu faturamento mensal e gerando mais lucro para empresa, que agora realiza um trabalho eficiente
e eficaz alcançando a satisfação de seus clientes.

CONCLUSOES
Empresas que identificam as causas de problemas em seus setores e buscam a solução em sua pratica empresarial com base em abordagens teóricas, treinamento,
aperfeiçoamento, uso das tecnologias disponíveis como aliadas de acordo com as técnicas desenvolvidas e aplicadas, possibilitam usar os conhecimentos nas
tratativas de problemas buscando a eficiência e eficácia nas soluções, permitindo o aperfeiçoamento das competências desenvolvidas e a efetividade nos negócios.

REFERENCIAS
WILSON, T.P.; CLARKE, W.R. Supply Chain Management, n. 3, p. 127-33, 1998. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2001. FALCONI,V. TQC: Controle da Qualidade Total. 8ª ed. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda 2004.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Melhoria na rastreabilidade no transporte: Imexden Comércio Importação de Exportação de Máquinas e Equipamento Ltda.

INTRODUCAO
O trabalho analisa a falta de rastreabilidade dos produtos após a expedição da empresa Imexden que produz tampas plásticas para diversos segmentos, acarretando
prejuízos e a insatisfação de expectativas da direção, dos clientes e demais áreas envolvidas. Desta forma, a empresa vem perdendo a confiança de clientes. A
rastreabilidade é usada para descrever a localização do produto em qualquer ponto de seu processo desde sua origem (WILSON e CLARKE, 1998).

OBJETIVOS
“Objetivo geral é a forma ampla dos objetivos que as organizações almejam alcançar, tanto a curto e longo prazo”. Lakatos e Marconi (2001). De acordo com o
pensamento dos autores, o objetivo do trabalho é analisar as causas possíveis e fundamentais, para a elaboração de um plano de ação para combater o problema.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa, onde, dados primários e secundários foram utilizados como estudo. Segundo Lakatos (2001) uma análise
qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém com visão ampla e/ou
cotidiana. Conforme Mattar, (2005) dados Primários são os que ainda não haviam sido pesquisados, constando com os pesquisados, e que tem o propósito suprir as
necessidades da pesquisa. Dados Secundários são os que já foram adquiridos, ou analisados, em outras situações de atender as necessidades do caso.

RESULTADOS

Segundo FALCONI (2004), resultado é o bem provido de todo um processo estratégico como planejamento, execução, verificação e atuação corretiva. Através da
técnica de Brainstorming, diagrama de Ishikawa e análise da tabela 3W-1H, foi possível identificar as causas e dar início ao plano de ação, envolvendo treinamentos
para os colaboradores participantes no processo, tornando uma equipe mais preparada. Tomada esta iniciativa pode-se identificar os benefícios como economia de
tempo, redução de desperdícios e gastos extras, aumentando o seu faturamento mensal e gerando mais lucro para empresa, que agora realiza um trabalho eficiente
e eficaz alcançando a satisfação de seus clientes.

CONCLUSOES
Empresas que identificam as causas de problemas em seus setores e buscam a solução em sua pratica empresarial com base em abordagens teóricas, treinamento,
aperfeiçoamento, uso das tecnologias disponíveis como aliadas de acordo com as técnicas desenvolvidas e aplicadas, possibilitam usar os conhecimentos nas
tratativas de problemas buscando a eficiência e eficácia nas soluções, permitindo o aperfeiçoamento das competências desenvolvidas e a efetividade nos negócios.

REFERENCIAS
WILSON, T.P.; CLARKE, W.R. Supply Chain Management, n. 3, p. 127-33, 1998. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2001. FALCONI,V. TQC: Controle da Qualidade Total. 8ª ed. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda 2004.
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4033272 - ROBSON FERREIRA MIRANDA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANÁLISE E CORREÇÃO – CAPACIDADE PRODUTIVA:

INTRODUCAO
O estudo em questão envolve a empresa CARCI, criada em 1961, que atua no segmento fisioterapêuticos, que tem como atividade principal a fabricação, aluguel e
venda de aparelhos. O objetivo e fazer com que a empresa CARCI possa suprir as demandas de produção de acordo com que foi solicitado pelo cliente, trazendo
então resultados positivos para a empresa e satisfação dos seus clientes.

OBJETIVOS

Eliminar o problema identificado, que se inicia na deficiência de suprir as demandas mensais de produção de alguns itens, que foram solicitados via pedidos pelos
clientes. O objetivo principal deste projeto e poder solucionar o problema de capacidade produtiva da empresa Carci, através de um plano de produção. A Carci irá
contar com um plano de produção com o foco nesses 2 pontos, capacidade produtiva e previsão de demanda, para que a empresa Carci consiga suprir as vendas
dos seus produtos e continue sendo competitiva.

METODOLOGIA

Este artigo, trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa. Segundo Gil (2008) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e
ideias, tento em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Para o desenvolvimento foram utilizados dados
primários e secundários, os dados primários são coletados por meio de diferentes metodologias de pesquisa como questionários e entrevistas, já os dados
secundários são aqueles já coletados, ordenados e até analisados, como instituições, entidades e publicações ligados à pesquisa.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta da qualidade 5W2H, que ajuda a estabelecer um plano de ações, e adaptando conforme a necessidade do problema foram
adotados os seguintes métodos (ações estabelecidas): Previsão de demanda da média móvel simples, comparação entre a quantidade de vendas com capacidade
de produção afim de decidir por onde iniciar, plano mestre de produção com o foco em capacidade produtiva e previsão de demanda, restruturação na capacidade
produtiva através de levantamento de dados, redimensionamento da equipe e por fim, novas contratações. Desta forma, a empresa sentiu-se segura, sem receios de
vender mais do que sua capacidade de produção efetiva, gerando uma maior lucratividade e consolidação com os clientes.

CONCLUSOES

Com os estudos bibliográficos e utilizando ferramentas da qualidade foi possível concluir a importância de uma boa gestão da produção. Obtemos no
desenvolvimento do projeto previsões de demanda e a capacidade produtiva, um dos problemas a serem resolvidos. Para uma nova previsão de demanda tivemos
um levantamento de dimensionamento de funcionários para suprir a demanda com folga. O planejamento da produção foi necessário para resolução do problema,
fazendo com que a empresa CARCI tenha retornos positivos no mercado que atua. Foi possível verificar que o uso de uma metodologia para resolução de problemas
baseada em ferramentas da qualidade traz resultados extremamente positivos.

REFERENCIAS
CARLOS, A. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas S.A, 2008. TUBINO, F. Planejamento e controle da produção: Teoria e Prática. 1. ed.
São Paulo: Atlas, 2007. JUNIOR, C. Sistemas integrados de gestão ERP: Uma abordagem gerencial. 3. ed. Curitiba: Ibpex, 2008.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANÁLISE E CORREÇÃO – CAPACIDADE PRODUTIVA:

INTRODUCAO
O estudo em questão envolve a empresa CARCI, criada em 1961, que atua no segmento fisioterapêuticos, que tem como atividade principal a fabricação, aluguel e
venda de aparelhos. O objetivo e fazer com que a empresa CARCI possa suprir as demandas de produção de acordo com que foi solicitado pelo cliente, trazendo
então resultados positivos para a empresa e satisfação dos seus clientes.

OBJETIVOS

Eliminar o problema identificado, que se inicia na deficiência de suprir as demandas mensais de produção de alguns itens, que foram solicitados via pedidos pelos
clientes. O objetivo principal deste projeto e poder solucionar o problema de capacidade produtiva da empresa Carci, através de um plano de produção. A Carci irá
contar com um plano de produção com o foco nesses 2 pontos, capacidade produtiva e previsão de demanda, para que a empresa Carci consiga suprir as vendas
dos seus produtos e continue sendo competitiva.

METODOLOGIA

Este artigo, trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa. Segundo Gil (2008) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e
ideias, tento em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Para o desenvolvimento foram utilizados dados
primários e secundários, os dados primários são coletados por meio de diferentes metodologias de pesquisa como questionários e entrevistas, já os dados
secundários são aqueles já coletados, ordenados e até analisados, como instituições, entidades e publicações ligados à pesquisa.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta da qualidade 5W2H, que ajuda a estabelecer um plano de ações, e adaptando conforme a necessidade do problema foram
adotados os seguintes métodos (ações estabelecidas): Previsão de demanda da média móvel simples, comparação entre a quantidade de vendas com capacidade
de produção afim de decidir por onde iniciar, plano mestre de produção com o foco em capacidade produtiva e previsão de demanda, restruturação na capacidade
produtiva através de levantamento de dados, redimensionamento da equipe e por fim, novas contratações. Desta forma, a empresa sentiu-se segura, sem receios de
vender mais do que sua capacidade de produção efetiva, gerando uma maior lucratividade e consolidação com os clientes.

CONCLUSOES

Com os estudos bibliográficos e utilizando ferramentas da qualidade foi possível concluir a importância de uma boa gestão da produção. Obtemos no
desenvolvimento do projeto previsões de demanda e a capacidade produtiva, um dos problemas a serem resolvidos. Para uma nova previsão de demanda tivemos
um levantamento de dimensionamento de funcionários para suprir a demanda com folga. O planejamento da produção foi necessário para resolução do problema,
fazendo com que a empresa CARCI tenha retornos positivos no mercado que atua. Foi possível verificar que o uso de uma metodologia para resolução de problemas
baseada em ferramentas da qualidade traz resultados extremamente positivos.

REFERENCIAS
CARLOS, A. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas S.A, 2008. TUBINO, F. Planejamento e controle da produção: Teoria e Prática. 1. ed.
São Paulo: Atlas, 2007. JUNIOR, C. Sistemas integrados de gestão ERP: Uma abordagem gerencial. 3. ed. Curitiba: Ibpex, 2008.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANÁLISE E CORREÇÃO – CAPACIDADE PRODUTIVA:

INTRODUCAO
O estudo em questão envolve a empresa CARCI, criada em 1961, que atua no segmento fisioterapêuticos, que tem como atividade principal a fabricação, aluguel e
venda de aparelhos. O objetivo e fazer com que a empresa CARCI possa suprir as demandas de produção de acordo com que foi solicitado pelo cliente, trazendo
então resultados positivos para a empresa e satisfação dos seus clientes.

OBJETIVOS

Eliminar o problema identificado, que se inicia na deficiência de suprir as demandas mensais de produção de alguns itens, que foram solicitados via pedidos pelos
clientes. O objetivo principal deste projeto e poder solucionar o problema de capacidade produtiva da empresa Carci, através de um plano de produção. A Carci irá
contar com um plano de produção com o foco nesses 2 pontos, capacidade produtiva e previsão de demanda, para que a empresa Carci consiga suprir as vendas
dos seus produtos e continue sendo competitiva.

METODOLOGIA

Este artigo, trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa. Segundo Gil (2008) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e
ideias, tento em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Para o desenvolvimento foram utilizados dados
primários e secundários, os dados primários são coletados por meio de diferentes metodologias de pesquisa como questionários e entrevistas, já os dados
secundários são aqueles já coletados, ordenados e até analisados, como instituições, entidades e publicações ligados à pesquisa.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta da qualidade 5W2H, que ajuda a estabelecer um plano de ações, e adaptando conforme a necessidade do problema foram
adotados os seguintes métodos (ações estabelecidas): Previsão de demanda da média móvel simples, comparação entre a quantidade de vendas com capacidade
de produção afim de decidir por onde iniciar, plano mestre de produção com o foco em capacidade produtiva e previsão de demanda, restruturação na capacidade
produtiva através de levantamento de dados, redimensionamento da equipe e por fim, novas contratações. Desta forma, a empresa sentiu-se segura, sem receios de
vender mais do que sua capacidade de produção efetiva, gerando uma maior lucratividade e consolidação com os clientes.

CONCLUSOES

Com os estudos bibliográficos e utilizando ferramentas da qualidade foi possível concluir a importância de uma boa gestão da produção. Obtemos no
desenvolvimento do projeto previsões de demanda e a capacidade produtiva, um dos problemas a serem resolvidos. Para uma nova previsão de demanda tivemos
um levantamento de dimensionamento de funcionários para suprir a demanda com folga. O planejamento da produção foi necessário para resolução do problema,
fazendo com que a empresa CARCI tenha retornos positivos no mercado que atua. Foi possível verificar que o uso de uma metodologia para resolução de problemas
baseada em ferramentas da qualidade traz resultados extremamente positivos.

REFERENCIAS
CARLOS, A. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas S.A, 2008. TUBINO, F. Planejamento e controle da produção: Teoria e Prática. 1. ed.
São Paulo: Atlas, 2007. JUNIOR, C. Sistemas integrados de gestão ERP: Uma abordagem gerencial. 3. ed. Curitiba: Ibpex, 2008.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANÁLISE E CORREÇÃO – CAPACIDADE PRODUTIVA:

INTRODUCAO
O estudo em questão envolve a empresa CARCI, criada em 1961, que atua no segmento fisioterapêuticos, que tem como atividade principal a fabricação, aluguel e
venda de aparelhos. O objetivo e fazer com que a empresa CARCI possa suprir as demandas de produção de acordo com que foi solicitado pelo cliente, trazendo
então resultados positivos para a empresa e satisfação dos seus clientes.

OBJETIVOS

Eliminar o problema identificado, que se inicia na deficiência de suprir as demandas mensais de produção de alguns itens, que foram solicitados via pedidos pelos
clientes. O objetivo principal deste projeto e poder solucionar o problema de capacidade produtiva da empresa Carci, através de um plano de produção. A Carci irá
contar com um plano de produção com o foco nesses 2 pontos, capacidade produtiva e previsão de demanda, para que a empresa Carci consiga suprir as vendas
dos seus produtos e continue sendo competitiva.

METODOLOGIA

Este artigo, trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa. Segundo Gil (2008) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e
ideias, tento em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Para o desenvolvimento foram utilizados dados
primários e secundários, os dados primários são coletados por meio de diferentes metodologias de pesquisa como questionários e entrevistas, já os dados
secundários são aqueles já coletados, ordenados e até analisados, como instituições, entidades e publicações ligados à pesquisa.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta da qualidade 5W2H, que ajuda a estabelecer um plano de ações, e adaptando conforme a necessidade do problema foram
adotados os seguintes métodos (ações estabelecidas): Previsão de demanda da média móvel simples, comparação entre a quantidade de vendas com capacidade
de produção afim de decidir por onde iniciar, plano mestre de produção com o foco em capacidade produtiva e previsão de demanda, restruturação na capacidade
produtiva através de levantamento de dados, redimensionamento da equipe e por fim, novas contratações. Desta forma, a empresa sentiu-se segura, sem receios de
vender mais do que sua capacidade de produção efetiva, gerando uma maior lucratividade e consolidação com os clientes.

CONCLUSOES

Com os estudos bibliográficos e utilizando ferramentas da qualidade foi possível concluir a importância de uma boa gestão da produção. Obtemos no
desenvolvimento do projeto previsões de demanda e a capacidade produtiva, um dos problemas a serem resolvidos. Para uma nova previsão de demanda tivemos
um levantamento de dimensionamento de funcionários para suprir a demanda com folga. O planejamento da produção foi necessário para resolução do problema,
fazendo com que a empresa CARCI tenha retornos positivos no mercado que atua. Foi possível verificar que o uso de uma metodologia para resolução de problemas
baseada em ferramentas da qualidade traz resultados extremamente positivos.

REFERENCIAS
CARLOS, A. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas S.A, 2008. TUBINO, F. Planejamento e controle da produção: Teoria e Prática. 1. ed.
São Paulo: Atlas, 2007. JUNIOR, C. Sistemas integrados de gestão ERP: Uma abordagem gerencial. 3. ed. Curitiba: Ibpex, 2008.
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4140516 - HUGO CORDEIRO SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANÁLISE E CORREÇÃO – CAPACIDADE PRODUTIVA:

INTRODUCAO
O estudo em questão envolve a empresa CARCI, criada em 1961, que atua no segmento fisioterapêuticos, que tem como atividade principal a fabricação, aluguel e
venda de aparelhos. O objetivo e fazer com que a empresa CARCI possa suprir as demandas de produção de acordo com que foi solicitado pelo cliente, trazendo
então resultados positivos para a empresa e satisfação dos seus clientes.

OBJETIVOS

Eliminar o problema identificado, que se inicia na deficiência de suprir as demandas mensais de produção de alguns itens, que foram solicitados via pedidos pelos
clientes. O objetivo principal deste projeto e poder solucionar o problema de capacidade produtiva da empresa Carci, através de um plano de produção. A Carci irá
contar com um plano de produção com o foco nesses 2 pontos, capacidade produtiva e previsão de demanda, para que a empresa Carci consiga suprir as vendas
dos seus produtos e continue sendo competitiva.

METODOLOGIA

Este artigo, trata-se de uma pesquisa exploratória e qualitativa. Segundo Gil (2008) tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e
ideias, tento em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Para o desenvolvimento foram utilizados dados
primários e secundários, os dados primários são coletados por meio de diferentes metodologias de pesquisa como questionários e entrevistas, já os dados
secundários são aqueles já coletados, ordenados e até analisados, como instituições, entidades e publicações ligados à pesquisa.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta da qualidade 5W2H, que ajuda a estabelecer um plano de ações, e adaptando conforme a necessidade do problema foram
adotados os seguintes métodos (ações estabelecidas): Previsão de demanda da média móvel simples, comparação entre a quantidade de vendas com capacidade
de produção afim de decidir por onde iniciar, plano mestre de produção com o foco em capacidade produtiva e previsão de demanda, restruturação na capacidade
produtiva através de levantamento de dados, redimensionamento da equipe e por fim, novas contratações. Desta forma, a empresa sentiu-se segura, sem receios de
vender mais do que sua capacidade de produção efetiva, gerando uma maior lucratividade e consolidação com os clientes.

CONCLUSOES

Com os estudos bibliográficos e utilizando ferramentas da qualidade foi possível concluir a importância de uma boa gestão da produção. Obtemos no
desenvolvimento do projeto previsões de demanda e a capacidade produtiva, um dos problemas a serem resolvidos. Para uma nova previsão de demanda tivemos
um levantamento de dimensionamento de funcionários para suprir a demanda com folga. O planejamento da produção foi necessário para resolução do problema,
fazendo com que a empresa CARCI tenha retornos positivos no mercado que atua. Foi possível verificar que o uso de uma metodologia para resolução de problemas
baseada em ferramentas da qualidade traz resultados extremamente positivos.

REFERENCIAS
CARLOS, A. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas S.A, 2008. TUBINO, F. Planejamento e controle da produção: Teoria e Prática. 1. ed.
São Paulo: Atlas, 2007. JUNIOR, C. Sistemas integrados de gestão ERP: Uma abordagem gerencial. 3. ed. Curitiba: Ibpex, 2008.
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4088620 - VICTOR RAFAEL MOITINHO NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALISE NOS PROCESSOS DE RECEBIMENTO, CONFERENCIA E PROCESSAMENTO DE PEDIDOS:

INTRODUCAO
A Drogaria Iguatemi tem mais de 50 anos de vida, é reconhecida no mercado pelo seu portfólio ousado, em cosméticos e dermocosméticos, com produtos de alta
qualidade e obtendo exclusividade na venda dos mesmos contra os demais concorrentes. O artigo investiga os problemas ocasionados no recebimento, conferencia
e processamento de pedidos, onde hoje obtém complexidade, falta de procedimentos, amarração nos processos, sobrecarga de funções e má gestão.

OBJETIVOS

OBJETIVO Eliminar os problemas identificando as causas possíveis e adequando soluções. O problema é iniciado no processamento de pedidos, tendo uma alta
demanda de notas fiscais. O objetivo é ter um plano efetuando os pedidos de maneira padronizada e enviando todos no final do dia. No recebimento, há uma alta
demanda de entregas no mesmo dia, sendo assim, será aplicado um processo de agendamento numa planilha para que o fluxo de entregas fique flexível. Já na
conferência, ocorre sobrecarga em um colaborador no processo. Sendo assim, foi estabelecida uma comissão de recebimento com procedimentos dividindo os
processos entre os colaboradores. Identificado os problemas e criando soluções através de um plano de ação, serão implantados procedimentos coerentes,
agendamentos nas entregas e uma distribuição de processos e tarefas para cada departamento.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório com análise qualitativa, que segundo Gil (1994) trata-se de um estudo que visa proporcionar uma visão geral do tema. Sendo assim,
são utilizados os dados primários e secundários. Os primários são coletados com as pessoas que trabalham na empresa, entrevistando colaboradores, assim, tendo
algo mais especifico e concreto. Já os secundários são coletados em revistas, livros, internet e em outros meios de divulgação de dados que não tenha ligação com
a empresa.

RESULTADOS

A Drogaria Iguatemi obteve os resultados esperados, graças às ferramentas aplicadas de Brainstorm, diagrama de redes e 5W2H, onde foi possível identificar as
causas criando procedimentos adequados, amarrando os processos, dividindo as atividades entre os colaboradores, padronizando os processos e criando
agendamentos nas entregas. Partindo de uma visão mais ampla, a conscientização e conhecimento dos funcionários foram incrementados. Além disso, a logística
de recebimento conferencia e processamentos de pedidos foram aperfeiçoados para serem mais eficientes e eficazes.

CONCLUSOES

A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos com fácil entendimento de todos e chegando assim nos resultados dos problemas em questão,
concluímos que a organização e padronização nos processos contribuem para uma boa gestão de estoque. Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o
melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente e consumidores. A padronização facilita todos os envolvidos e os processos
fluem normalmente, tendo eficiência e eficácia.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. VIANA, João José. Administração de Materiais, um enfoque prático. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
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4128184 - DAVI NUNES DE LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALISE NOS PROCESSOS DE RECEBIMENTO, CONFERENCIA E PROCESSAMENTO DE PEDIDOS:

INTRODUCAO
A Drogaria Iguatemi tem mais de 50 anos de vida, é reconhecida no mercado pelo seu portfólio ousado, em cosméticos e dermocosméticos, com produtos de alta
qualidade e obtendo exclusividade na venda dos mesmos contra os demais concorrentes. O artigo investiga os problemas ocasionados no recebimento, conferencia
e processamento de pedidos, onde hoje obtém complexidade, falta de procedimentos, amarração nos processos, sobrecarga de funções e má gestão.

OBJETIVOS

OBJETIVO Eliminar os problemas identificando as causas possíveis e adequando soluções. O problema é iniciado no processamento de pedidos, tendo uma alta
demanda de notas fiscais. O objetivo é ter um plano efetuando os pedidos de maneira padronizada e enviando todos no final do dia. No recebimento, há uma alta
demanda de entregas no mesmo dia, sendo assim, será aplicado um processo de agendamento numa planilha para que o fluxo de entregas fique flexível. Já na
conferência, ocorre sobrecarga em um colaborador no processo. Sendo assim, foi estabelecida uma comissão de recebimento com procedimentos dividindo os
processos entre os colaboradores. Identificado os problemas e criando soluções através de um plano de ação, serão implantados procedimentos coerentes,
agendamentos nas entregas e uma distribuição de processos e tarefas para cada departamento.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório com análise qualitativa, que segundo Gil (1994) trata-se de um estudo que visa proporcionar uma visão geral do tema. Sendo assim,
são utilizados os dados primários e secundários. Os primários são coletados com as pessoas que trabalham na empresa, entrevistando colaboradores, assim, tendo
algo mais especifico e concreto. Já os secundários são coletados em revistas, livros, internet e em outros meios de divulgação de dados que não tenha ligação com
a empresa.

RESULTADOS

A Drogaria Iguatemi obteve os resultados esperados, graças às ferramentas aplicadas de Brainstorm, diagrama de redes e 5W2H, onde foi possível identificar as
causas criando procedimentos adequados, amarrando os processos, dividindo as atividades entre os colaboradores, padronizando os processos e criando
agendamentos nas entregas. Partindo de uma visão mais ampla, a conscientização e conhecimento dos funcionários foram incrementados. Além disso, a logística
de recebimento conferencia e processamentos de pedidos foram aperfeiçoados para serem mais eficientes e eficazes.

CONCLUSOES

A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos com fácil entendimento de todos e chegando assim nos resultados dos problemas em questão,
concluímos que a organização e padronização nos processos contribuem para uma boa gestão de estoque. Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o
melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente e consumidores. A padronização facilita todos os envolvidos e os processos
fluem normalmente, tendo eficiência e eficácia.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. VIANA, João José. Administração de Materiais, um enfoque prático. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALISE NOS PROCESSOS DE RECEBIMENTO, CONFERENCIA E PROCESSAMENTO DE PEDIDOS:

INTRODUCAO
A Drogaria Iguatemi tem mais de 50 anos de vida, é reconhecida no mercado pelo seu portfólio ousado, em cosméticos e dermocosméticos, com produtos de alta
qualidade e obtendo exclusividade na venda dos mesmos contra os demais concorrentes. O artigo investiga os problemas ocasionados no recebimento, conferencia
e processamento de pedidos, onde hoje obtém complexidade, falta de procedimentos, amarração nos processos, sobrecarga de funções e má gestão.

OBJETIVOS

OBJETIVO Eliminar os problemas identificando as causas possíveis e adequando soluções. O problema é iniciado no processamento de pedidos, tendo uma alta
demanda de notas fiscais. O objetivo é ter um plano efetuando os pedidos de maneira padronizada e enviando todos no final do dia. No recebimento, há uma alta
demanda de entregas no mesmo dia, sendo assim, será aplicado um processo de agendamento numa planilha para que o fluxo de entregas fique flexível. Já na
conferência, ocorre sobrecarga em um colaborador no processo. Sendo assim, foi estabelecida uma comissão de recebimento com procedimentos dividindo os
processos entre os colaboradores. Identificado os problemas e criando soluções através de um plano de ação, serão implantados procedimentos coerentes,
agendamentos nas entregas e uma distribuição de processos e tarefas para cada departamento.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório com análise qualitativa, que segundo Gil (1994) trata-se de um estudo que visa proporcionar uma visão geral do tema. Sendo assim,
são utilizados os dados primários e secundários. Os primários são coletados com as pessoas que trabalham na empresa, entrevistando colaboradores, assim, tendo
algo mais especifico e concreto. Já os secundários são coletados em revistas, livros, internet e em outros meios de divulgação de dados que não tenha ligação com
a empresa.

RESULTADOS

A Drogaria Iguatemi obteve os resultados esperados, graças às ferramentas aplicadas de Brainstorm, diagrama de redes e 5W2H, onde foi possível identificar as
causas criando procedimentos adequados, amarrando os processos, dividindo as atividades entre os colaboradores, padronizando os processos e criando
agendamentos nas entregas. Partindo de uma visão mais ampla, a conscientização e conhecimento dos funcionários foram incrementados. Além disso, a logística
de recebimento conferencia e processamentos de pedidos foram aperfeiçoados para serem mais eficientes e eficazes.

CONCLUSOES

A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos com fácil entendimento de todos e chegando assim nos resultados dos problemas em questão,
concluímos que a organização e padronização nos processos contribuem para uma boa gestão de estoque. Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o
melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente e consumidores. A padronização facilita todos os envolvidos e os processos
fluem normalmente, tendo eficiência e eficácia.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. VIANA, João José. Administração de Materiais, um enfoque prático. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALISE NOS PROCESSOS DE RECEBIMENTO, CONFERENCIA E PROCESSAMENTO DE PEDIDOS:

INTRODUCAO
A Drogaria Iguatemi tem mais de 50 anos de vida, é reconhecida no mercado pelo seu portfólio ousado, em cosméticos e dermocosméticos, com produtos de alta
qualidade e obtendo exclusividade na venda dos mesmos contra os demais concorrentes. O artigo investiga os problemas ocasionados no recebimento, conferencia
e processamento de pedidos, onde hoje obtém complexidade, falta de procedimentos, amarração nos processos, sobrecarga de funções e má gestão.

OBJETIVOS

OBJETIVO Eliminar os problemas identificando as causas possíveis e adequando soluções. O problema é iniciado no processamento de pedidos, tendo uma alta
demanda de notas fiscais. O objetivo é ter um plano efetuando os pedidos de maneira padronizada e enviando todos no final do dia. No recebimento, há uma alta
demanda de entregas no mesmo dia, sendo assim, será aplicado um processo de agendamento numa planilha para que o fluxo de entregas fique flexível. Já na
conferência, ocorre sobrecarga em um colaborador no processo. Sendo assim, foi estabelecida uma comissão de recebimento com procedimentos dividindo os
processos entre os colaboradores. Identificado os problemas e criando soluções através de um plano de ação, serão implantados procedimentos coerentes,
agendamentos nas entregas e uma distribuição de processos e tarefas para cada departamento.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório com análise qualitativa, que segundo Gil (1994) trata-se de um estudo que visa proporcionar uma visão geral do tema. Sendo assim,
são utilizados os dados primários e secundários. Os primários são coletados com as pessoas que trabalham na empresa, entrevistando colaboradores, assim, tendo
algo mais especifico e concreto. Já os secundários são coletados em revistas, livros, internet e em outros meios de divulgação de dados que não tenha ligação com
a empresa.

RESULTADOS

A Drogaria Iguatemi obteve os resultados esperados, graças às ferramentas aplicadas de Brainstorm, diagrama de redes e 5W2H, onde foi possível identificar as
causas criando procedimentos adequados, amarrando os processos, dividindo as atividades entre os colaboradores, padronizando os processos e criando
agendamentos nas entregas. Partindo de uma visão mais ampla, a conscientização e conhecimento dos funcionários foram incrementados. Além disso, a logística
de recebimento conferencia e processamentos de pedidos foram aperfeiçoados para serem mais eficientes e eficazes.

CONCLUSOES

A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos com fácil entendimento de todos e chegando assim nos resultados dos problemas em questão,
concluímos que a organização e padronização nos processos contribuem para uma boa gestão de estoque. Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o
melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente e consumidores. A padronização facilita todos os envolvidos e os processos
fluem normalmente, tendo eficiência e eficácia.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. VIANA, João José. Administração de Materiais, um enfoque prático. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALISE NOS PROCESSOS DE RECEBIMENTO, CONFERENCIA E PROCESSAMENTO DE PEDIDOS:

INTRODUCAO
A Drogaria Iguatemi tem mais de 50 anos de vida, é reconhecida no mercado pelo seu portfólio ousado, em cosméticos e dermocosméticos, com produtos de alta
qualidade e obtendo exclusividade na venda dos mesmos contra os demais concorrentes. O artigo investiga os problemas ocasionados no recebimento, conferencia
e processamento de pedidos, onde hoje obtém complexidade, falta de procedimentos, amarração nos processos, sobrecarga de funções e má gestão.

OBJETIVOS

OBJETIVO Eliminar os problemas identificando as causas possíveis e adequando soluções. O problema é iniciado no processamento de pedidos, tendo uma alta
demanda de notas fiscais. O objetivo é ter um plano efetuando os pedidos de maneira padronizada e enviando todos no final do dia. No recebimento, há uma alta
demanda de entregas no mesmo dia, sendo assim, será aplicado um processo de agendamento numa planilha para que o fluxo de entregas fique flexível. Já na
conferência, ocorre sobrecarga em um colaborador no processo. Sendo assim, foi estabelecida uma comissão de recebimento com procedimentos dividindo os
processos entre os colaboradores. Identificado os problemas e criando soluções através de um plano de ação, serão implantados procedimentos coerentes,
agendamentos nas entregas e uma distribuição de processos e tarefas para cada departamento.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório com análise qualitativa, que segundo Gil (1994) trata-se de um estudo que visa proporcionar uma visão geral do tema. Sendo assim,
são utilizados os dados primários e secundários. Os primários são coletados com as pessoas que trabalham na empresa, entrevistando colaboradores, assim, tendo
algo mais especifico e concreto. Já os secundários são coletados em revistas, livros, internet e em outros meios de divulgação de dados que não tenha ligação com
a empresa.

RESULTADOS

A Drogaria Iguatemi obteve os resultados esperados, graças às ferramentas aplicadas de Brainstorm, diagrama de redes e 5W2H, onde foi possível identificar as
causas criando procedimentos adequados, amarrando os processos, dividindo as atividades entre os colaboradores, padronizando os processos e criando
agendamentos nas entregas. Partindo de uma visão mais ampla, a conscientização e conhecimento dos funcionários foram incrementados. Além disso, a logística
de recebimento conferencia e processamentos de pedidos foram aperfeiçoados para serem mais eficientes e eficazes.

CONCLUSOES

A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos com fácil entendimento de todos e chegando assim nos resultados dos problemas em questão,
concluímos que a organização e padronização nos processos contribuem para uma boa gestão de estoque. Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o
melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente e consumidores. A padronização facilita todos os envolvidos e os processos
fluem normalmente, tendo eficiência e eficácia.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. VIANA, João José. Administração de Materiais, um enfoque prático. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E CORREÇÕES DE DESPERDICIOS:

INTRODUCAO
Reprografia Brasil é uma empresa no ramo de impressoras e locações de máquinas para outras empresas, buscando atender seus clientes de forma satisfatória,
visando beneficiar o meio ambiente e a sustentabilidade. O artigo tem o foco de eliminar desperdícios gerados por mau uso dos equipamentos, causando custos
elevados, tornando a empresa não muito competitiva.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Reprografia Brasil teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar o tempo de vida de seus produtos e serviços prestados,
diminuindo custos e desperdícios resgatando o controle dos produtos e equipamentos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona
benefícios para qualidade da produção em conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA

A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, uma metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Foram utilizados dados primários que são o primeiro estágio da informação, e secundários, que são resultados da discussão das fontes
originais. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que
compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de materiais e falta de controle nos estoques, que foi aproveitado na utilização das máquinas trazendo
maior durabilidade. A empresa também tinha outros problemas, por exemplo, a falta de bom senso dos funcionários acarretando em desperdícios e perdas, que
causavam custos altos de vendas e serviços. Sendo assim a empresa utilizou a técnica 5s, que qualificou todos os processos, trazendo normas essenciais para
tornar a produção com mais qualidade.

CONCLUSOES

Avaliando os macroprocessos da Reprografia Brasil Ltda podemos dizer que a Inter dependência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou
(2001) onde a empresa é um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. Aplicando as técnicas do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a
empresa gera uma reeducação com suas entradas de materiais e organização dos funcionários, evitando o desperdício na hora de produzir as tarefas, reduzindo
ainda a quantidade de manutenções nas maquinas por mau uso. Com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível ser mais
competitiva com custos menores, fazendo sistemas de operação capazes na boa comunicação com os clientes e fornecedores.

REFERENCIAS
LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de
embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora BALLOU,
R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991.
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4034597 - LUANA MOURA FONSECA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E CORREÇÕES DE DESPERDICIOS:

INTRODUCAO
Reprografia Brasil é uma empresa no ramo de impressoras e locações de máquinas para outras empresas, buscando atender seus clientes de forma satisfatória,
visando beneficiar o meio ambiente e a sustentabilidade. O artigo tem o foco de eliminar desperdícios gerados por mau uso dos equipamentos, causando custos
elevados, tornando a empresa não muito competitiva.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Reprografia Brasil teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar o tempo de vida de seus produtos e serviços prestados,
diminuindo custos e desperdícios resgatando o controle dos produtos e equipamentos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona
benefícios para qualidade da produção em conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA

A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, uma metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Foram utilizados dados primários que são o primeiro estágio da informação, e secundários, que são resultados da discussão das fontes
originais. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que
compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de materiais e falta de controle nos estoques, que foi aproveitado na utilização das máquinas trazendo
maior durabilidade. A empresa também tinha outros problemas, por exemplo, a falta de bom senso dos funcionários acarretando em desperdícios e perdas, que
causavam custos altos de vendas e serviços. Sendo assim a empresa utilizou a técnica 5s, que qualificou todos os processos, trazendo normas essenciais para
tornar a produção com mais qualidade.

CONCLUSOES

Avaliando os macroprocessos da Reprografia Brasil Ltda podemos dizer que a Inter dependência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou
(2001) onde a empresa é um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. Aplicando as técnicas do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a
empresa gera uma reeducação com suas entradas de materiais e organização dos funcionários, evitando o desperdício na hora de produzir as tarefas, reduzindo
ainda a quantidade de manutenções nas maquinas por mau uso. Com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível ser mais
competitiva com custos menores, fazendo sistemas de operação capazes na boa comunicação com os clientes e fornecedores.

REFERENCIAS
LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de
embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora BALLOU,
R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E CORREÇÕES DE DESPERDICIOS:

INTRODUCAO
Reprografia Brasil é uma empresa no ramo de impressoras e locações de máquinas para outras empresas, buscando atender seus clientes de forma satisfatória,
visando beneficiar o meio ambiente e a sustentabilidade. O artigo tem o foco de eliminar desperdícios gerados por mau uso dos equipamentos, causando custos
elevados, tornando a empresa não muito competitiva.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Reprografia Brasil teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar o tempo de vida de seus produtos e serviços prestados,
diminuindo custos e desperdícios resgatando o controle dos produtos e equipamentos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona
benefícios para qualidade da produção em conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA

A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, uma metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Foram utilizados dados primários que são o primeiro estágio da informação, e secundários, que são resultados da discussão das fontes
originais. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que
compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de materiais e falta de controle nos estoques, que foi aproveitado na utilização das máquinas trazendo
maior durabilidade. A empresa também tinha outros problemas, por exemplo, a falta de bom senso dos funcionários acarretando em desperdícios e perdas, que
causavam custos altos de vendas e serviços. Sendo assim a empresa utilizou a técnica 5s, que qualificou todos os processos, trazendo normas essenciais para
tornar a produção com mais qualidade.

CONCLUSOES

Avaliando os macroprocessos da Reprografia Brasil Ltda podemos dizer que a Inter dependência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou
(2001) onde a empresa é um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. Aplicando as técnicas do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a
empresa gera uma reeducação com suas entradas de materiais e organização dos funcionários, evitando o desperdício na hora de produzir as tarefas, reduzindo
ainda a quantidade de manutenções nas maquinas por mau uso. Com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível ser mais
competitiva com custos menores, fazendo sistemas de operação capazes na boa comunicação com os clientes e fornecedores.

REFERENCIAS
LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de
embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora BALLOU,
R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E CORREÇÕES DE DESPERDICIOS:

INTRODUCAO
Reprografia Brasil é uma empresa no ramo de impressoras e locações de máquinas para outras empresas, buscando atender seus clientes de forma satisfatória,
visando beneficiar o meio ambiente e a sustentabilidade. O artigo tem o foco de eliminar desperdícios gerados por mau uso dos equipamentos, causando custos
elevados, tornando a empresa não muito competitiva.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Reprografia Brasil teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar o tempo de vida de seus produtos e serviços prestados,
diminuindo custos e desperdícios resgatando o controle dos produtos e equipamentos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona
benefícios para qualidade da produção em conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA

A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, uma metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Foram utilizados dados primários que são o primeiro estágio da informação, e secundários, que são resultados da discussão das fontes
originais. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que
compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de materiais e falta de controle nos estoques, que foi aproveitado na utilização das máquinas trazendo
maior durabilidade. A empresa também tinha outros problemas, por exemplo, a falta de bom senso dos funcionários acarretando em desperdícios e perdas, que
causavam custos altos de vendas e serviços. Sendo assim a empresa utilizou a técnica 5s, que qualificou todos os processos, trazendo normas essenciais para
tornar a produção com mais qualidade.

CONCLUSOES

Avaliando os macroprocessos da Reprografia Brasil Ltda podemos dizer que a Inter dependência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou
(2001) onde a empresa é um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. Aplicando as técnicas do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a
empresa gera uma reeducação com suas entradas de materiais e organização dos funcionários, evitando o desperdício na hora de produzir as tarefas, reduzindo
ainda a quantidade de manutenções nas maquinas por mau uso. Com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível ser mais
competitiva com custos menores, fazendo sistemas de operação capazes na boa comunicação com os clientes e fornecedores.

REFERENCIAS
LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de
embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora BALLOU,
R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991.
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4140206 - TOMAS SILVEIRA CARDOSO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO REDUÇÃO DE CUSTOS E CORREÇÕES DE DESPERDICIOS:

INTRODUCAO
Reprografia Brasil é uma empresa no ramo de impressoras e locações de máquinas para outras empresas, buscando atender seus clientes de forma satisfatória,
visando beneficiar o meio ambiente e a sustentabilidade. O artigo tem o foco de eliminar desperdícios gerados por mau uso dos equipamentos, causando custos
elevados, tornando a empresa não muito competitiva.

OBJETIVOS
Com o objetivo de reduzir custos, a Reprografia Brasil teve de aplicar métodos de solução a fim de melhorar o tempo de vida de seus produtos e serviços prestados,
diminuindo custos e desperdícios resgatando o controle dos produtos e equipamentos, seguindo a metodologia 5s, que segundo Ribeiro (2006) proporciona
benefícios para qualidade da produção em conjunto com a ferramenta 5W2H, estabelecendo um plano de ações para a resolução do problema investigado.

METODOLOGIA

A Pesquisa é do tipo exploratória com análise qualitativa, uma metodologia que envolve estudo de caso, dados bibliográficos a fim de assimilar o que está sendo
investigado com precisão. Foram utilizados dados primários que são o primeiro estágio da informação, e secundários, que são resultados da discussão das fontes
originais. Segundo Lakatos (2010), realizar levantamento de dados é administrar elementos que constituem um texto, com objetivo de esclarecer para que
compreendam o assunto tomado.

RESULTADOS

Aplicando o conceito da ferramenta 5W2H, simplificada e adaptada para resolução do problema, foram estabelecidas as seguintes ações: Aplicado um POP
(Procedimento Operacional Padrão), eliminando desperdícios de materiais e falta de controle nos estoques, que foi aproveitado na utilização das máquinas trazendo
maior durabilidade. A empresa também tinha outros problemas, por exemplo, a falta de bom senso dos funcionários acarretando em desperdícios e perdas, que
causavam custos altos de vendas e serviços. Sendo assim a empresa utilizou a técnica 5s, que qualificou todos os processos, trazendo normas essenciais para
tornar a produção com mais qualidade.

CONCLUSOES

Avaliando os macroprocessos da Reprografia Brasil Ltda podemos dizer que a Inter dependência dos setores da organização vai ao encontro com citações de Ballou
(2001) onde a empresa é um corpo humano e que se relaciona com os ambientes externos. Aplicando as técnicas do POP, Metodologia 5s e a ferramenta 5w2H, a
empresa gera uma reeducação com suas entradas de materiais e organização dos funcionários, evitando o desperdício na hora de produzir as tarefas, reduzindo
ainda a quantidade de manutenções nas maquinas por mau uso. Com todas essas mudanças aplicadas a empresa conseguiu de maneira mais flexível ser mais
competitiva com custos menores, fazendo sistemas de operação capazes na boa comunicação com os clientes e fornecedores.

REFERENCIAS
LAKATOS, E. M.; MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica, São Paulo, Atlas S.A 2000. LEONEL, J. C. R. R. P. O Programa 5S e sua aplicação em uma fábrica de
embalagens de papel. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora BALLOU,
R. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1991.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO EMPRESA LOYS COMERCIO & INDÚSTRIA LTDA: Estrutura de Estoque

INTRODUCAO

A empresa Loys Come(#38)#769;rcio (#38) Indu(#38)#769;stria Ltda. e(#38)#769; uma rede internacional de hipermercados, fundada em 1.959 em Annecy na
Franc(#38)#807;a. que atua no segmento alimentício, eletrodomésticos, eletroporta(#38)#769;teis e possui marcas com o pro(#38)#769;prio nome. E(#38)#769;
uma rede de capital aberto e trata-se de uma empresa de grande porte no mundo do varejo, a segunda maior empresa varejista do pai(#38)#769;s. Na empresa o
problema central é a falta de organização do estoque.

OBJETIVOS
O objetivo e(#38)#769; uma vez identificadas as causas principais do problema, através de um plano de ac(#38)#807;a(#38)#771;o, implantar um acompanhamento
das movimentac(#38)#807;o(#38)#771;es do setor de estoque, com o auxilio da tecnologia e do treinamento pessoal, reduzindo a ocorrência de erros nas
movimentações.

METODOLOGIA

O artigo e(#38)#769; do tipo explorato(#38)#769;rio com ana(#38)#769;lise qualitativa, que Segundo Gil (2007): “a pesquisa exploratória é uma metodologia que
costuma envolver: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que
estimulem a compreensão”. E segundo Lakatos (2001) “uma analise qualitativa e(#38)#769; mais informal do que uma quantitativa, pois preve(#38)#770; mais a
concepc(#38)#807;a(#38)#771;o de uma pesquisa baseada no entendimento de algue(#38)#769;m com visão ampla e/ou cotidiana”. A base de dados é mista, ou
seja, dados primários e secundários. Os primários coletados com pessoas diretamente ligados a empresa para uma finalidade específica no caso o estoque. A base
de dados secundários disponível em meios de divulgação de dados que não seja um contato direto com a empresa.

RESULTADOS

Através do uso da ferramenta 5w2h foi desenvolvida uma estratégia para melhoria dos processos da empresa, e com isso readequado o quadro operacional,
colocando mais um funcionário na recepção de mercadorias e um líder para organizar as mercadorias no estoque e manter o controle. Através desta estratégia houve
uma melhora significativa e mais qualidade no processo como um todo . Segundo Selene (2012) “A utilização de tal ferramenta permite que um processo execução
seja dividido em etapas, estruturadas a partir de perguntas com o intuito de serem encontradas as falhas que impedem o término adequado do processo. O resultado
de sua aplicação não é a indicação clara das falhas, mas sim exposição para uma análise mais acurada”.

CONCLUSOES

A gesta(#38)#771;o de estoque e(#38)#769; de extrema importa(#38)#770;ncia para qualquer organizac(#38)#807;a(#38)#771;o e pode ser tornar um diferencial
competitivo, por meio da reduc(#38)#807;a(#38)#771;o de itens faltantes e pedidos com atraso, sem prejui(#38)#769;zos ao ni(#38)#769;vel de servic(#38)#807;o
oferecido ao cliente. Ale(#38)#769;m disso, os fatores que afetam o ni(#38)#769;vel de estoque impactam na lucratividade e no valor da empresa. Dessa forma, a
utilizac(#38)#807;a(#38)#771;o das ferramentas sa(#38)#771;o vitais para a efetivac(#38)#807;a(#38)#771;o da gesta(#38)#771;o de estoque.

REFERENCIAS
GIL, A.Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 2007. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia cienti(#38)#769;fica. 4.ed.
Sa(#38)#771;o Paulo: Atlas, 2001. SELENE, ROBSON Controle da Qualidade as ferramentas essenciais. São paulo , Editora Intersaberes. 2012.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO EMPRESA LOYS COMERCIO & INDÚSTRIA LTDA: Estrutura de Estoque

INTRODUCAO

A empresa Loys Come(#38)#769;rcio (#38) Indu(#38)#769;stria Ltda. e(#38)#769; uma rede internacional de hipermercados, fundada em 1.959 em Annecy na
Franc(#38)#807;a. que atua no segmento alimentício, eletrodomésticos, eletroporta(#38)#769;teis e possui marcas com o pro(#38)#769;prio nome. E(#38)#769;
uma rede de capital aberto e trata-se de uma empresa de grande porte no mundo do varejo, a segunda maior empresa varejista do pai(#38)#769;s. Na empresa o
problema central é a falta de organização do estoque.

OBJETIVOS
O objetivo e(#38)#769; uma vez identificadas as causas principais do problema, através de um plano de ac(#38)#807;a(#38)#771;o, implantar um acompanhamento
das movimentac(#38)#807;o(#38)#771;es do setor de estoque, com o auxilio da tecnologia e do treinamento pessoal, reduzindo a ocorrência de erros nas
movimentações.

METODOLOGIA

O artigo e(#38)#769; do tipo explorato(#38)#769;rio com ana(#38)#769;lise qualitativa, que Segundo Gil (2007): “a pesquisa exploratória é uma metodologia que
costuma envolver: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que
estimulem a compreensão”. E segundo Lakatos (2001) “uma analise qualitativa e(#38)#769; mais informal do que uma quantitativa, pois preve(#38)#770; mais a
concepc(#38)#807;a(#38)#771;o de uma pesquisa baseada no entendimento de algue(#38)#769;m com visão ampla e/ou cotidiana”. A base de dados é mista, ou
seja, dados primários e secundários. Os primários coletados com pessoas diretamente ligados a empresa para uma finalidade específica no caso o estoque. A base
de dados secundários disponível em meios de divulgação de dados que não seja um contato direto com a empresa.

RESULTADOS

Através do uso da ferramenta 5w2h foi desenvolvida uma estratégia para melhoria dos processos da empresa, e com isso readequado o quadro operacional,
colocando mais um funcionário na recepção de mercadorias e um líder para organizar as mercadorias no estoque e manter o controle. Através desta estratégia houve
uma melhora significativa e mais qualidade no processo como um todo . Segundo Selene (2012) “A utilização de tal ferramenta permite que um processo execução
seja dividido em etapas, estruturadas a partir de perguntas com o intuito de serem encontradas as falhas que impedem o término adequado do processo. O resultado
de sua aplicação não é a indicação clara das falhas, mas sim exposição para uma análise mais acurada”.

CONCLUSOES

A gesta(#38)#771;o de estoque e(#38)#769; de extrema importa(#38)#770;ncia para qualquer organizac(#38)#807;a(#38)#771;o e pode ser tornar um diferencial
competitivo, por meio da reduc(#38)#807;a(#38)#771;o de itens faltantes e pedidos com atraso, sem prejui(#38)#769;zos ao ni(#38)#769;vel de servic(#38)#807;o
oferecido ao cliente. Ale(#38)#769;m disso, os fatores que afetam o ni(#38)#769;vel de estoque impactam na lucratividade e no valor da empresa. Dessa forma, a
utilizac(#38)#807;a(#38)#771;o das ferramentas sa(#38)#771;o vitais para a efetivac(#38)#807;a(#38)#771;o da gesta(#38)#771;o de estoque.

REFERENCIAS
GIL, A.Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 2007. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia cienti(#38)#769;fica. 4.ed.
Sa(#38)#771;o Paulo: Atlas, 2001. SELENE, ROBSON Controle da Qualidade as ferramentas essenciais. São paulo , Editora Intersaberes. 2012.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO EMPRESA LOYS COMERCIO & INDÚSTRIA LTDA: Estrutura de Estoque

INTRODUCAO

A empresa Loys Come(#38)#769;rcio (#38) Indu(#38)#769;stria Ltda. e(#38)#769; uma rede internacional de hipermercados, fundada em 1.959 em Annecy na
Franc(#38)#807;a. que atua no segmento alimentício, eletrodomésticos, eletroporta(#38)#769;teis e possui marcas com o pro(#38)#769;prio nome. E(#38)#769;
uma rede de capital aberto e trata-se de uma empresa de grande porte no mundo do varejo, a segunda maior empresa varejista do pai(#38)#769;s. Na empresa o
problema central é a falta de organização do estoque.

OBJETIVOS
O objetivo e(#38)#769; uma vez identificadas as causas principais do problema, através de um plano de ac(#38)#807;a(#38)#771;o, implantar um acompanhamento
das movimentac(#38)#807;o(#38)#771;es do setor de estoque, com o auxilio da tecnologia e do treinamento pessoal, reduzindo a ocorrência de erros nas
movimentações.

METODOLOGIA

O artigo e(#38)#769; do tipo explorato(#38)#769;rio com ana(#38)#769;lise qualitativa, que Segundo Gil (2007): “a pesquisa exploratória é uma metodologia que
costuma envolver: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que
estimulem a compreensão”. E segundo Lakatos (2001) “uma analise qualitativa e(#38)#769; mais informal do que uma quantitativa, pois preve(#38)#770; mais a
concepc(#38)#807;a(#38)#771;o de uma pesquisa baseada no entendimento de algue(#38)#769;m com visão ampla e/ou cotidiana”. A base de dados é mista, ou
seja, dados primários e secundários. Os primários coletados com pessoas diretamente ligados a empresa para uma finalidade específica no caso o estoque. A base
de dados secundários disponível em meios de divulgação de dados que não seja um contato direto com a empresa.

RESULTADOS

Através do uso da ferramenta 5w2h foi desenvolvida uma estratégia para melhoria dos processos da empresa, e com isso readequado o quadro operacional,
colocando mais um funcionário na recepção de mercadorias e um líder para organizar as mercadorias no estoque e manter o controle. Através desta estratégia houve
uma melhora significativa e mais qualidade no processo como um todo . Segundo Selene (2012) “A utilização de tal ferramenta permite que um processo execução
seja dividido em etapas, estruturadas a partir de perguntas com o intuito de serem encontradas as falhas que impedem o término adequado do processo. O resultado
de sua aplicação não é a indicação clara das falhas, mas sim exposição para uma análise mais acurada”.

CONCLUSOES

A gesta(#38)#771;o de estoque e(#38)#769; de extrema importa(#38)#770;ncia para qualquer organizac(#38)#807;a(#38)#771;o e pode ser tornar um diferencial
competitivo, por meio da reduc(#38)#807;a(#38)#771;o de itens faltantes e pedidos com atraso, sem prejui(#38)#769;zos ao ni(#38)#769;vel de servic(#38)#807;o
oferecido ao cliente. Ale(#38)#769;m disso, os fatores que afetam o ni(#38)#769;vel de estoque impactam na lucratividade e no valor da empresa. Dessa forma, a
utilizac(#38)#807;a(#38)#771;o das ferramentas sa(#38)#771;o vitais para a efetivac(#38)#807;a(#38)#771;o da gesta(#38)#771;o de estoque.

REFERENCIAS
GIL, A.Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 2007. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia cienti(#38)#769;fica. 4.ed.
Sa(#38)#771;o Paulo: Atlas, 2001. SELENE, ROBSON Controle da Qualidade as ferramentas essenciais. São paulo , Editora Intersaberes. 2012.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO EMPRESA LOYS COMERCIO & INDÚSTRIA LTDA: Estrutura de Estoque

INTRODUCAO

A empresa Loys Come(#38)#769;rcio (#38) Indu(#38)#769;stria Ltda. e(#38)#769; uma rede internacional de hipermercados, fundada em 1.959 em Annecy na
Franc(#38)#807;a. que atua no segmento alimentício, eletrodomésticos, eletroporta(#38)#769;teis e possui marcas com o pro(#38)#769;prio nome. E(#38)#769;
uma rede de capital aberto e trata-se de uma empresa de grande porte no mundo do varejo, a segunda maior empresa varejista do pai(#38)#769;s. Na empresa o
problema central é a falta de organização do estoque.

OBJETIVOS
O objetivo e(#38)#769; uma vez identificadas as causas principais do problema, através de um plano de ac(#38)#807;a(#38)#771;o, implantar um acompanhamento
das movimentac(#38)#807;o(#38)#771;es do setor de estoque, com o auxilio da tecnologia e do treinamento pessoal, reduzindo a ocorrência de erros nas
movimentações.

METODOLOGIA

O artigo e(#38)#769; do tipo explorato(#38)#769;rio com ana(#38)#769;lise qualitativa, que Segundo Gil (2007): “a pesquisa exploratória é uma metodologia que
costuma envolver: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que
estimulem a compreensão”. E segundo Lakatos (2001) “uma analise qualitativa e(#38)#769; mais informal do que uma quantitativa, pois preve(#38)#770; mais a
concepc(#38)#807;a(#38)#771;o de uma pesquisa baseada no entendimento de algue(#38)#769;m com visão ampla e/ou cotidiana”. A base de dados é mista, ou
seja, dados primários e secundários. Os primários coletados com pessoas diretamente ligados a empresa para uma finalidade específica no caso o estoque. A base
de dados secundários disponível em meios de divulgação de dados que não seja um contato direto com a empresa.

RESULTADOS

Através do uso da ferramenta 5w2h foi desenvolvida uma estratégia para melhoria dos processos da empresa, e com isso readequado o quadro operacional,
colocando mais um funcionário na recepção de mercadorias e um líder para organizar as mercadorias no estoque e manter o controle. Através desta estratégia houve
uma melhora significativa e mais qualidade no processo como um todo . Segundo Selene (2012) “A utilização de tal ferramenta permite que um processo execução
seja dividido em etapas, estruturadas a partir de perguntas com o intuito de serem encontradas as falhas que impedem o término adequado do processo. O resultado
de sua aplicação não é a indicação clara das falhas, mas sim exposição para uma análise mais acurada”.

CONCLUSOES

A gesta(#38)#771;o de estoque e(#38)#769; de extrema importa(#38)#770;ncia para qualquer organizac(#38)#807;a(#38)#771;o e pode ser tornar um diferencial
competitivo, por meio da reduc(#38)#807;a(#38)#771;o de itens faltantes e pedidos com atraso, sem prejui(#38)#769;zos ao ni(#38)#769;vel de servic(#38)#807;o
oferecido ao cliente. Ale(#38)#769;m disso, os fatores que afetam o ni(#38)#769;vel de estoque impactam na lucratividade e no valor da empresa. Dessa forma, a
utilizac(#38)#807;a(#38)#771;o das ferramentas sa(#38)#771;o vitais para a efetivac(#38)#807;a(#38)#771;o da gesta(#38)#771;o de estoque.

REFERENCIAS
GIL, A.Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 2007. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia cienti(#38)#769;fica. 4.ed.
Sa(#38)#771;o Paulo: Atlas, 2001. SELENE, ROBSON Controle da Qualidade as ferramentas essenciais. São paulo , Editora Intersaberes. 2012.
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Alessa Castro Ribeiro

TITULO Caracterização da assistência respiratória em pacientes com diagnostico de bronquiolite viral aguda

INTRODUCAO

As disfunções respiratórias agudas na infância representam importantes problemas de saúde pública mundial. A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma das causas
mais comuns de internação nos dois primeiros anos de vida, com incidência de 15%. A BVA é uma inflamação do trato respiratório inferior caracterizada por
inflamação aguda e presença de edema, associada ao aumento da produção de muco e episódios de broncoespasmo, alterando o fluxo e a permeabilidade das vias
aéreas alterando a relação ventilação-perfusão pulmonar. O tratamento da BVA inclui hidratação, oxigenoterapia, anti-inflamatórios, broncodiladores, mucolíticos e
corticoide inalatório. A indicação de assistência fisioterapêutica pela equipe médica ao paciente com BVA é amplamente realizada na prática clínica devido a
melhora clínica do paciente após atendimento, redução dos sinais de desconforto respiratório, porem as evidências cientificas não respaldam esta assistência ao
paciente com diagnóstico de BVA.

OBJETIVOS
Caracterizar a assistência fisioterapêutica de pacientes com diagnóstico de BVA internados em unidade de pronto atendimento infantil, unidade de terapia intensiva
pediátrica e enfermaria de pediatria.

METODOLOGIA

Pesquisa observacional, descritiva, prospectiva com delineamento e caráter quantitativo. A pesquisa foi realizada no Hospital Geral do Grajaú (HGG). Serão
compostos como local de estudo o Pronto Socorro Infantil (PSI), a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) e enfermaria de pediatria. Os critérios de inclusão
foram pacientes previamente hígidos; internados no pronto socorro infantil, centro de terapia intensiva pediátrica e enfermaria de pediatria; hipótese diagnostica de
BVA e idade inferior a 24 meses cujo responsável legal tenha assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi feita de forma descritiva sem
modificação ou alteração da rotina de avaliação e atendimento da equipe de fisioterapia do Hospital Geral do Grajaú, que inclui profissionais contratados e
residentes. A coleta foi feita pela autora do trabalho, semanalmente, através da análise de prontuários de acordo com a assistência fisioterapêutica feita pela equipe
de fisioterapia do HGG aos pacientes incluídos no estudo acordo com a rotina de atendimentos de cada setor (Pronto Socorro Infantil, Centro de Terapia Intensiva
Pediátrica e Enfermaria de Pediatria). As coletas de dados foram através da captação de dados das evoluções clínicas fisioterapêuticas diárias dos atendimentos
realizadas ao paciente incluído no estudo até a alta hospitalar. A análise dos dados será feita através de estatística de frequência simples.

RESULTADOS Análise de dados em andamento

CONCLUSOES Em andamento

REFERENCIAS

FERLINI, PINHEIRO, ANDREOLIO, CARVALHO, PIVA, Roberta, Flavia, Cinara, Paulo, Jefferson. Características e evolução de crianças com bronquiolite viral aguda
submetidas á ventilação mecanica. Rbti. 2016. 7 p. Gonçalves R A S, Feitosa S, Salestrin C C, Valenti V, Sousa F H, Siqueira, A A F, Petenusso M, Abreu L C ,
Evaluation of physiological parameters before and after respiratory physiotherapy in newborns with acute viral bronchiolitis. Received 14 February 2013 Accepted 13
December 2013 Published 8 January 2014 Gomes C R, Donadio M V F , Effects of the use of respiratory physiotherapy in children admitted with acute viral
bronchiolitis. Porto Alegre – Brazil, 2018
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3622720 - STHEFANY THOMAZ VIANA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Crise política e impactos da pandemia no setor petrolífero: O caso Petrobrás.

INTRODUCAO

Em meio às incertezas dos impactos que a epidemia do novo coronavírus causaria na economia global, aumentava uma nova e complexa crise no mercado do
petróleo, protagonizada por Rússia e Arábia Saudita, que causou a maior queda no preço do barril desde 1991, quando EUA e aliados bombardeavam o Iraque na
Guerra do Golfo. Por trás dessa tensão, verifica-se a existência de um xadrez geopolítico envolvendo o presidente Vladimir Putin (Rússia) e o jovem príncipe herdeiro
do trono saudita, Mohamed bin Salman pela possibilidade de abocanharem fatias maiores do mercado de petróleo, num momento em que a demanda por petróleo é
pressionada para baixo por causa do novo coronavírus, principalmente na China (RUIC, 2020). O mercado petrolífero é extremamente sensível a taxa de câmbio que é
uma variável importante dentro de uma economia, pois pode influenciar o nível de produção e de inflação dessa economia, além do próprio comércio externo e dos
movimentos de capital relacionados a esse país, e de vários outros aspectos de sua economia (VASCONCELOS, 2004). Somos uma sociedade anônima de capital
aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. A Petrobrás é uma empresa brasileira presente nos segmentos de
exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis, e
que teve seu resultado financeiro afetado em meio a queda de consumo ocasionada pelo novo coronavírus (PETROBRAS, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a crise política e impactos do câmbio no setor petrolífero.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
operações de câmbio e petróleo.

RESULTADOS

Antes da covid-19 se alastrar pelo mundo, o consumo de petróleo era próximo dos 102 milhões de barris por dia, mas o mês de abril de 2020 marcou o afundamento
histórico da demanda por óleo, sendo ela, em média, 18 milhões, menor do que o valor registrado no ano anterior. A Petrobrás conta com Receita de Vendas da
ordem R$ 302,2 bilhões, lucro líquido R$ 40,1 bilhões, mais de 500.000 acionistas, 46.416 colaboradores, produção diária de 2,77 milhões de barris de óleo
equivalente por dia, 107 plataformas em produção e 13 refinarias. A receita liquida de vendas da companhia atingiu R$ 75,4 Bilhões no 1º Trimestre do ano de 2020,
apresentando queda de 6,5% na comparação com o 1º trimestre no ano de 2019.

CONCLUSOES
Conclui-se que a crise política entre Rússia e Arábia Saudita, as oscilações do mercado de câmbio, e sobretudo a forte queda no consumo derivada pela pandemia do
novo coronavirus promoveram alterações significativas no mercado petrolífero incluindo a companhia brasileira Petrobrás.

REFERENCIAS
VASCONCELOS A. S. DE, JR, Economia Brasileira Contemporânea, Ed. Atlas, 2004. RUIC, G., EXAME.L Queda de braço entre Arábia Saudita e Rússia Pub.:
09/03/2020. LAURENCE, F. Petrobras revisa portfólio de exploração e produção com efeitos da pandemia. 09/03/2020.
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4053681 - IASMIM DA CRUZ DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Crise política e impactos da pandemia no setor petrolífero: O caso Petrobrás.

INTRODUCAO

Em meio às incertezas dos impactos que a epidemia do novo coronavírus causaria na economia global, aumentava uma nova e complexa crise no mercado do
petróleo, protagonizada por Rússia e Arábia Saudita, que causou a maior queda no preço do barril desde 1991, quando EUA e aliados bombardeavam o Iraque na
Guerra do Golfo. Por trás dessa tensão, verifica-se a existência de um xadrez geopolítico envolvendo o presidente Vladimir Putin (Rússia) e o jovem príncipe herdeiro
do trono saudita, Mohamed bin Salman pela possibilidade de abocanharem fatias maiores do mercado de petróleo, num momento em que a demanda por petróleo é
pressionada para baixo por causa do novo coronavírus, principalmente na China (RUIC, 2020). O mercado petrolífero é extremamente sensível a taxa de câmbio que é
uma variável importante dentro de uma economia, pois pode influenciar o nível de produção e de inflação dessa economia, além do próprio comércio externo e dos
movimentos de capital relacionados a esse país, e de vários outros aspectos de sua economia (VASCONCELOS, 2004). Somos uma sociedade anônima de capital
aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. A Petrobrás é uma empresa brasileira presente nos segmentos de
exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis, e
que teve seu resultado financeiro afetado em meio a queda de consumo ocasionada pelo novo coronavírus (PETROBRAS, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a crise política e impactos do câmbio no setor petrolífero.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
operações de câmbio e petróleo.

RESULTADOS

Antes da covid-19 se alastrar pelo mundo, o consumo de petróleo era próximo dos 102 milhões de barris por dia, mas o mês de abril de 2020 marcou o afundamento
histórico da demanda por óleo, sendo ela, em média, 18 milhões, menor do que o valor registrado no ano anterior. A Petrobrás conta com Receita de Vendas da
ordem R$ 302,2 bilhões, lucro líquido R$ 40,1 bilhões, mais de 500.000 acionistas, 46.416 colaboradores, produção diária de 2,77 milhões de barris de óleo
equivalente por dia, 107 plataformas em produção e 13 refinarias. A receita liquida de vendas da companhia atingiu R$ 75,4 Bilhões no 1º Trimestre do ano de 2020,
apresentando queda de 6,5% na comparação com o 1º trimestre no ano de 2019.

CONCLUSOES
Conclui-se que a crise política entre Rússia e Arábia Saudita, as oscilações do mercado de câmbio, e sobretudo a forte queda no consumo derivada pela pandemia do
novo coronavirus promoveram alterações significativas no mercado petrolífero incluindo a companhia brasileira Petrobrás.

REFERENCIAS
VASCONCELOS A. S. DE, JR, Economia Brasileira Contemporânea, Ed. Atlas, 2004. RUIC, G., EXAME.L Queda de braço entre Arábia Saudita e Rússia Pub.:
09/03/2020. LAURENCE, F. Petrobras revisa portfólio de exploração e produção com efeitos da pandemia. 09/03/2020.
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4078047 - RENATO RODRIGO DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Crise política e impactos da pandemia no setor petrolífero: O caso Petrobrás.

INTRODUCAO

Em meio às incertezas dos impactos que a epidemia do novo coronavírus causaria na economia global, aumentava uma nova e complexa crise no mercado do
petróleo, protagonizada por Rússia e Arábia Saudita, que causou a maior queda no preço do barril desde 1991, quando EUA e aliados bombardeavam o Iraque na
Guerra do Golfo. Por trás dessa tensão, verifica-se a existência de um xadrez geopolítico envolvendo o presidente Vladimir Putin (Rússia) e o jovem príncipe herdeiro
do trono saudita, Mohamed bin Salman pela possibilidade de abocanharem fatias maiores do mercado de petróleo, num momento em que a demanda por petróleo é
pressionada para baixo por causa do novo coronavírus, principalmente na China (RUIC, 2020). O mercado petrolífero é extremamente sensível a taxa de câmbio que é
uma variável importante dentro de uma economia, pois pode influenciar o nível de produção e de inflação dessa economia, além do próprio comércio externo e dos
movimentos de capital relacionados a esse país, e de vários outros aspectos de sua economia (VASCONCELOS, 2004). Somos uma sociedade anônima de capital
aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. A Petrobrás é uma empresa brasileira presente nos segmentos de
exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis, e
que teve seu resultado financeiro afetado em meio a queda de consumo ocasionada pelo novo coronavírus (PETROBRAS, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a crise política e impactos do câmbio no setor petrolífero.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
operações de câmbio e petróleo.

RESULTADOS

Antes da covid-19 se alastrar pelo mundo, o consumo de petróleo era próximo dos 102 milhões de barris por dia, mas o mês de abril de 2020 marcou o afundamento
histórico da demanda por óleo, sendo ela, em média, 18 milhões, menor do que o valor registrado no ano anterior. A Petrobrás conta com Receita de Vendas da
ordem R$ 302,2 bilhões, lucro líquido R$ 40,1 bilhões, mais de 500.000 acionistas, 46.416 colaboradores, produção diária de 2,77 milhões de barris de óleo
equivalente por dia, 107 plataformas em produção e 13 refinarias. A receita liquida de vendas da companhia atingiu R$ 75,4 Bilhões no 1º Trimestre do ano de 2020,
apresentando queda de 6,5% na comparação com o 1º trimestre no ano de 2019.

CONCLUSOES
Conclui-se que a crise política entre Rússia e Arábia Saudita, as oscilações do mercado de câmbio, e sobretudo a forte queda no consumo derivada pela pandemia do
novo coronavirus promoveram alterações significativas no mercado petrolífero incluindo a companhia brasileira Petrobrás.

REFERENCIAS
VASCONCELOS A. S. DE, JR, Economia Brasileira Contemporânea, Ed. Atlas, 2004. RUIC, G., EXAME.L Queda de braço entre Arábia Saudita e Rússia Pub.:
09/03/2020. LAURENCE, F. Petrobras revisa portfólio de exploração e produção com efeitos da pandemia. 09/03/2020.
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4204361 - CHARLES DE ALMEIDA CORREIA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Crise política e impactos da pandemia no setor petrolífero: O caso Petrobrás.

INTRODUCAO

Em meio às incertezas dos impactos que a epidemia do novo coronavírus causaria na economia global, aumentava uma nova e complexa crise no mercado do
petróleo, protagonizada por Rússia e Arábia Saudita, que causou a maior queda no preço do barril desde 1991, quando EUA e aliados bombardeavam o Iraque na
Guerra do Golfo. Por trás dessa tensão, verifica-se a existência de um xadrez geopolítico envolvendo o presidente Vladimir Putin (Rússia) e o jovem príncipe herdeiro
do trono saudita, Mohamed bin Salman pela possibilidade de abocanharem fatias maiores do mercado de petróleo, num momento em que a demanda por petróleo é
pressionada para baixo por causa do novo coronavírus, principalmente na China (RUIC, 2020). O mercado petrolífero é extremamente sensível a taxa de câmbio que é
uma variável importante dentro de uma economia, pois pode influenciar o nível de produção e de inflação dessa economia, além do próprio comércio externo e dos
movimentos de capital relacionados a esse país, e de vários outros aspectos de sua economia (VASCONCELOS, 2004). Somos uma sociedade anônima de capital
aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. A Petrobrás é uma empresa brasileira presente nos segmentos de
exploração e produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química e biocombustíveis, e
que teve seu resultado financeiro afetado em meio a queda de consumo ocasionada pelo novo coronavírus (PETROBRAS, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a crise política e impactos do câmbio no setor petrolífero.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
operações de câmbio e petróleo.

RESULTADOS

Antes da covid-19 se alastrar pelo mundo, o consumo de petróleo era próximo dos 102 milhões de barris por dia, mas o mês de abril de 2020 marcou o afundamento
histórico da demanda por óleo, sendo ela, em média, 18 milhões, menor do que o valor registrado no ano anterior. A Petrobrás conta com Receita de Vendas da
ordem R$ 302,2 bilhões, lucro líquido R$ 40,1 bilhões, mais de 500.000 acionistas, 46.416 colaboradores, produção diária de 2,77 milhões de barris de óleo
equivalente por dia, 107 plataformas em produção e 13 refinarias. A receita liquida de vendas da companhia atingiu R$ 75,4 Bilhões no 1º Trimestre do ano de 2020,
apresentando queda de 6,5% na comparação com o 1º trimestre no ano de 2019.

CONCLUSOES
Conclui-se que a crise política entre Rússia e Arábia Saudita, as oscilações do mercado de câmbio, e sobretudo a forte queda no consumo derivada pela pandemia do
novo coronavirus promoveram alterações significativas no mercado petrolífero incluindo a companhia brasileira Petrobrás.

REFERENCIAS
VASCONCELOS A. S. DE, JR, Economia Brasileira Contemporânea, Ed. Atlas, 2004. RUIC, G., EXAME.L Queda de braço entre Arábia Saudita e Rússia Pub.:
09/03/2020. LAURENCE, F. Petrobras revisa portfólio de exploração e produção com efeitos da pandemia. 09/03/2020.
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3833496 - MARGARETE BATISTA DE ASSIS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Transformações tecnológica nas operações de varejo: O caso Via Varejo

INTRODUCAO

Segundo Schumpeter (1997) a mudança se faz presente em uma sociedade que se inventa e reinventa a cada instante. Neste sentido, as organizações precisam
estar preparadas para as necessidades do mercado e de seus clientes, se organizando, estruturando seus processos de trabalho e valorizando suas equipes na
tentativa constante de trazer soluções para problemas atuais e futuros. Ainda nesse sentido Grizendi (2011) ressalta que que a inovação não ocorre por acaso e nem
de forma isolada, enfatizando a necessidade de integrá-la ao contexto da organização, vinculando-a a procedimentos que vão desde estímulos à criatividade,
aprendizado e conhecimento, à formação de parcerias e desenvolvimento organizacional alinhado à estratégia da organização. No sentido das mudanças nas
formas de se praticar consumo, as redes varejistas vêm promovendo mudanças significativas nas maneiras de conquistar e satisfazer as necessidades dos
consumidores. A Via Varejo, holding detentora das varejistas Casas Bahia, Ponto Frio e Exta.com, tem se se mostrado muito atenta a esses novos desafios e tem
apresentado resultados significativos através de processos de inovação, aquisição de empresas e diferentes formas de se relacionar com seu público alvo, inclusive
em períodos de incerteza frente a pandemia do novo corona vírus (VIA VAREJO, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre estratégias de inovação e tecnologia em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
inovação e tecnologia.

RESULTADOS

Desde 2019, a empresa vem reformulando suas posições estratégicas contratando executivos renomados de outras organizações concorrentes, que por
consequência tem contribuído na implementação do uso de tecnologias nos processos de vendas online como a tão bem sucedia estratégia conhecida como ‘me
chama no zap”, em processo logísticos, adquirindo a startup ASAP log, empresa especializada em entrega para e-commerce reduzindo o tempo de entrega dos
produtos adquiridos pelos canais online. Como resultados, a varejista tem conseguido ampliar sua base de clientes, proporcionar segurança e comodidade para
consumidores dos seus produtos e serviços, zelar pela segurança de seus colaboradores que passaram atuar em home office no ápice da pandemia promovendo a
redução dos custos operacionais, integração das casas Bahia para app banQi, dando acesso a milhões de clientes pagarem seus carnes online, implantação da
modalidade retira rápido voltado a compras online e retira em loja mudou para o drive-thru.

CONCLUSOES

Conclui-se que a partir das mudanças implementadas na Via Varejo (VVAR3), mesmo em um cenário desfavorável para o segmento varejista por conta da pandemia,
a empresa conseguiu manter sua participação de mercado estável em 12%, reverter um prejuízo de R$ 162 milhões no segundo trimestre de 2019 para um lucro
líquido de R$ 65 milhões no segundo trimestre de 2020. Identifica-se ainda que a estratégia do modelo hibrido de vendas entre lojas físicas e online, vem sendo bem
avaliada pelos clientes.

REFERENCIAS Schumpeter, J. A. Capitalismo, sociedade e democracia. Rio de Janeiro: 1984. Bessant, J.,(#38)Tidd, J. Inovação e empreendedorismo. 2009. Via Varejo, R. I. 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Transformações tecnológica nas operações de varejo: O caso Via Varejo

INTRODUCAO

Segundo Schumpeter (1997) a mudança se faz presente em uma sociedade que se inventa e reinventa a cada instante. Neste sentido, as organizações precisam
estar preparadas para as necessidades do mercado e de seus clientes, se organizando, estruturando seus processos de trabalho e valorizando suas equipes na
tentativa constante de trazer soluções para problemas atuais e futuros. Ainda nesse sentido Grizendi (2011) ressalta que que a inovação não ocorre por acaso e nem
de forma isolada, enfatizando a necessidade de integrá-la ao contexto da organização, vinculando-a a procedimentos que vão desde estímulos à criatividade,
aprendizado e conhecimento, à formação de parcerias e desenvolvimento organizacional alinhado à estratégia da organização. No sentido das mudanças nas
formas de se praticar consumo, as redes varejistas vêm promovendo mudanças significativas nas maneiras de conquistar e satisfazer as necessidades dos
consumidores. A Via Varejo, holding detentora das varejistas Casas Bahia, Ponto Frio e Exta.com, tem se se mostrado muito atenta a esses novos desafios e tem
apresentado resultados significativos através de processos de inovação, aquisição de empresas e diferentes formas de se relacionar com seu público alvo, inclusive
em períodos de incerteza frente a pandemia do novo corona vírus (VIA VAREJO, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre estratégias de inovação e tecnologia em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
inovação e tecnologia.

RESULTADOS

Desde 2019, a empresa vem reformulando suas posições estratégicas contratando executivos renomados de outras organizações concorrentes, que por
consequência tem contribuído na implementação do uso de tecnologias nos processos de vendas online como a tão bem sucedia estratégia conhecida como ‘me
chama no zap”, em processo logísticos, adquirindo a startup ASAP log, empresa especializada em entrega para e-commerce reduzindo o tempo de entrega dos
produtos adquiridos pelos canais online. Como resultados, a varejista tem conseguido ampliar sua base de clientes, proporcionar segurança e comodidade para
consumidores dos seus produtos e serviços, zelar pela segurança de seus colaboradores que passaram atuar em home office no ápice da pandemia promovendo a
redução dos custos operacionais, integração das casas Bahia para app banQi, dando acesso a milhões de clientes pagarem seus carnes online, implantação da
modalidade retira rápido voltado a compras online e retira em loja mudou para o drive-thru.

CONCLUSOES

Conclui-se que a partir das mudanças implementadas na Via Varejo (VVAR3), mesmo em um cenário desfavorável para o segmento varejista por conta da pandemia,
a empresa conseguiu manter sua participação de mercado estável em 12%, reverter um prejuízo de R$ 162 milhões no segundo trimestre de 2019 para um lucro
líquido de R$ 65 milhões no segundo trimestre de 2020. Identifica-se ainda que a estratégia do modelo hibrido de vendas entre lojas físicas e online, vem sendo bem
avaliada pelos clientes.

REFERENCIAS Schumpeter, J. A. Capitalismo, sociedade e democracia. Rio de Janeiro: 1984. Bessant, J.,(#38)Tidd, J. Inovação e empreendedorismo. 2009. Via Varejo, R. I. 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Transformações tecnológica nas operações de varejo: O caso Via Varejo

INTRODUCAO

Segundo Schumpeter (1997) a mudança se faz presente em uma sociedade que se inventa e reinventa a cada instante. Neste sentido, as organizações precisam
estar preparadas para as necessidades do mercado e de seus clientes, se organizando, estruturando seus processos de trabalho e valorizando suas equipes na
tentativa constante de trazer soluções para problemas atuais e futuros. Ainda nesse sentido Grizendi (2011) ressalta que que a inovação não ocorre por acaso e nem
de forma isolada, enfatizando a necessidade de integrá-la ao contexto da organização, vinculando-a a procedimentos que vão desde estímulos à criatividade,
aprendizado e conhecimento, à formação de parcerias e desenvolvimento organizacional alinhado à estratégia da organização. No sentido das mudanças nas
formas de se praticar consumo, as redes varejistas vêm promovendo mudanças significativas nas maneiras de conquistar e satisfazer as necessidades dos
consumidores. A Via Varejo, holding detentora das varejistas Casas Bahia, Ponto Frio e Exta.com, tem se se mostrado muito atenta a esses novos desafios e tem
apresentado resultados significativos através de processos de inovação, aquisição de empresas e diferentes formas de se relacionar com seu público alvo, inclusive
em períodos de incerteza frente a pandemia do novo corona vírus (VIA VAREJO, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre estratégias de inovação e tecnologia em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
inovação e tecnologia.

RESULTADOS

Desde 2019, a empresa vem reformulando suas posições estratégicas contratando executivos renomados de outras organizações concorrentes, que por
consequência tem contribuído na implementação do uso de tecnologias nos processos de vendas online como a tão bem sucedia estratégia conhecida como ‘me
chama no zap”, em processo logísticos, adquirindo a startup ASAP log, empresa especializada em entrega para e-commerce reduzindo o tempo de entrega dos
produtos adquiridos pelos canais online. Como resultados, a varejista tem conseguido ampliar sua base de clientes, proporcionar segurança e comodidade para
consumidores dos seus produtos e serviços, zelar pela segurança de seus colaboradores que passaram atuar em home office no ápice da pandemia promovendo a
redução dos custos operacionais, integração das casas Bahia para app banQi, dando acesso a milhões de clientes pagarem seus carnes online, implantação da
modalidade retira rápido voltado a compras online e retira em loja mudou para o drive-thru.

CONCLUSOES

Conclui-se que a partir das mudanças implementadas na Via Varejo (VVAR3), mesmo em um cenário desfavorável para o segmento varejista por conta da pandemia,
a empresa conseguiu manter sua participação de mercado estável em 12%, reverter um prejuízo de R$ 162 milhões no segundo trimestre de 2019 para um lucro
líquido de R$ 65 milhões no segundo trimestre de 2020. Identifica-se ainda que a estratégia do modelo hibrido de vendas entre lojas físicas e online, vem sendo bem
avaliada pelos clientes.

REFERENCIAS Schumpeter, J. A. Capitalismo, sociedade e democracia. Rio de Janeiro: 1984. Bessant, J.,(#38)Tidd, J. Inovação e empreendedorismo. 2009. Via Varejo, R. I. 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Estratégias de inovação na busca por vantagem competitiva: o caso Centauro

INTRODUCAO

O cenário mundial mudou e com ele também a forma de produzir, implementar e gerir a inovação. O conhecimento baseado na inovação prova cada vez mais suas
virtudes de verificação e de descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. A inovação passou a ser fator determinante de desenvolvimento e
sucesso, tanto para empresas como para países. O entendimento que envolve esta questão preconiza que não basta produzir de modo eficiente, oferecendo
qualidade e uma gama maior de produtos, é preciso que sejam ofertadas novidades, aperfeiçoamentos, ou então, características totalmente novas
comparativamente aos produtos já existentes. (CHIBÁS, PANTALEON (#38) ROCHA, 2012). A pandemia da Covid-19 evidencia um prejuízo acumulado de 279
bilhões de reais com o esporte que repercute em toda a cadeia que forma a indústria esportiva, como times, marcas patrocinadoras, investidores, mídia e o varejo em
geral. Cerca de um terço da movimentação econômica da indústria esportiva mundial deve-se ao varejo. No Brasil, a participação é de mais de 60%, principalmente
na comercialização de artigos relacionados ao futebol (CNC, 2020). A Centauro é a maior varejista de artigos esportivos do Brasil e da América Latina. Através de
sua plataforma omnichannel, oferece atendimento a consumidores tanto na loja física quanto em nossa plataforma digital (CENTAURO, 2020).

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo analisar o desempenho do mercado varejista esportivo no cenário de incerteza provocado pelo novo corona vírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
operações varejistas.

RESULTADOS

Porter (2004) explica que a vantagem competitiva decorre da elaboração, eficiente, do planejamento estratégico de uma organização e de sua implementação,
gerando valor e rentabilidade acima da média do segmento em que atua. A Centauro comprou em fevereiro desse ano o direito de exploração comercial da marca
Nike pelo valor de R$ 900 milhões, inicialmente pelo período de 10 anos. As decisões estratégicas, como patrocínio, porém, seguem sendo feitas pela matriz, nos
EUA. Tal aquisição já se encontra aprovada pelo Conselho de defesa econômica Cade e pode proporcionara empresa uma vantagem competitiva em relação as
demais varejistas que também comercializam produtos diversos a da renomada marca norte americana. A exclusividade dos produtos Nike passa a ser um
diferencial para a companhia e fortalece o seu importante posicionamento no setor, além de abrir outras oportunidades de negócios para fomentar a experiência em
loja na qual a Centauro já vem mostrando importantes evoluções.

CONCLUSOES
Conclui-se que a empresa objeto do estudo vem buscando apresentar inovações em suas estratégias de negócio no varejo de materiais esportivo com o objetivo de
obter vantagem competitiva frente aos concorrentes. Mesmo em um momento de ampla incerteza a empresa adquiriu exclusividade do segmento comercial da Nike
e vem ampliando sua operação através do uso de plataformas digitais utilizando sues pontos físico como canais de divulgação da marca.

REFERENCIAS PORTER, M. Estratégia competitiva, 2004. CHIBÁS. Gestão da inovação e da criatividade, 2012. CENTAURO, 2020
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Estratégias de inovação na busca por vantagem competitiva: o caso Centauro

INTRODUCAO

O cenário mundial mudou e com ele também a forma de produzir, implementar e gerir a inovação. O conhecimento baseado na inovação prova cada vez mais suas
virtudes de verificação e de descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. A inovação passou a ser fator determinante de desenvolvimento e
sucesso, tanto para empresas como para países. O entendimento que envolve esta questão preconiza que não basta produzir de modo eficiente, oferecendo
qualidade e uma gama maior de produtos, é preciso que sejam ofertadas novidades, aperfeiçoamentos, ou então, características totalmente novas
comparativamente aos produtos já existentes. (CHIBÁS, PANTALEON (#38) ROCHA, 2012). A pandemia da Covid-19 evidencia um prejuízo acumulado de 279
bilhões de reais com o esporte que repercute em toda a cadeia que forma a indústria esportiva, como times, marcas patrocinadoras, investidores, mídia e o varejo em
geral. Cerca de um terço da movimentação econômica da indústria esportiva mundial deve-se ao varejo. No Brasil, a participação é de mais de 60%, principalmente
na comercialização de artigos relacionados ao futebol (CNC, 2020). A Centauro é a maior varejista de artigos esportivos do Brasil e da América Latina. Através de
sua plataforma omnichannel, oferece atendimento a consumidores tanto na loja física quanto em nossa plataforma digital (CENTAURO, 2020).

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo analisar o desempenho do mercado varejista esportivo no cenário de incerteza provocado pelo novo corona vírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
operações varejistas.

RESULTADOS

Porter (2004) explica que a vantagem competitiva decorre da elaboração, eficiente, do planejamento estratégico de uma organização e de sua implementação,
gerando valor e rentabilidade acima da média do segmento em que atua. A Centauro comprou em fevereiro desse ano o direito de exploração comercial da marca
Nike pelo valor de R$ 900 milhões, inicialmente pelo período de 10 anos. As decisões estratégicas, como patrocínio, porém, seguem sendo feitas pela matriz, nos
EUA. Tal aquisição já se encontra aprovada pelo Conselho de defesa econômica Cade e pode proporcionara empresa uma vantagem competitiva em relação as
demais varejistas que também comercializam produtos diversos a da renomada marca norte americana. A exclusividade dos produtos Nike passa a ser um
diferencial para a companhia e fortalece o seu importante posicionamento no setor, além de abrir outras oportunidades de negócios para fomentar a experiência em
loja na qual a Centauro já vem mostrando importantes evoluções.

CONCLUSOES
Conclui-se que a empresa objeto do estudo vem buscando apresentar inovações em suas estratégias de negócio no varejo de materiais esportivo com o objetivo de
obter vantagem competitiva frente aos concorrentes. Mesmo em um momento de ampla incerteza a empresa adquiriu exclusividade do segmento comercial da Nike
e vem ampliando sua operação através do uso de plataformas digitais utilizando sues pontos físico como canais de divulgação da marca.

REFERENCIAS PORTER, M. Estratégia competitiva, 2004. CHIBÁS. Gestão da inovação e da criatividade, 2012. CENTAURO, 2020
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Estratégias de inovação na busca por vantagem competitiva: o caso Centauro

INTRODUCAO

O cenário mundial mudou e com ele também a forma de produzir, implementar e gerir a inovação. O conhecimento baseado na inovação prova cada vez mais suas
virtudes de verificação e de descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. A inovação passou a ser fator determinante de desenvolvimento e
sucesso, tanto para empresas como para países. O entendimento que envolve esta questão preconiza que não basta produzir de modo eficiente, oferecendo
qualidade e uma gama maior de produtos, é preciso que sejam ofertadas novidades, aperfeiçoamentos, ou então, características totalmente novas
comparativamente aos produtos já existentes. (CHIBÁS, PANTALEON (#38) ROCHA, 2012). A pandemia da Covid-19 evidencia um prejuízo acumulado de 279
bilhões de reais com o esporte que repercute em toda a cadeia que forma a indústria esportiva, como times, marcas patrocinadoras, investidores, mídia e o varejo em
geral. Cerca de um terço da movimentação econômica da indústria esportiva mundial deve-se ao varejo. No Brasil, a participação é de mais de 60%, principalmente
na comercialização de artigos relacionados ao futebol (CNC, 2020). A Centauro é a maior varejista de artigos esportivos do Brasil e da América Latina. Através de
sua plataforma omnichannel, oferece atendimento a consumidores tanto na loja física quanto em nossa plataforma digital (CENTAURO, 2020).

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo analisar o desempenho do mercado varejista esportivo no cenário de incerteza provocado pelo novo corona vírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
operações varejistas.

RESULTADOS

Porter (2004) explica que a vantagem competitiva decorre da elaboração, eficiente, do planejamento estratégico de uma organização e de sua implementação,
gerando valor e rentabilidade acima da média do segmento em que atua. A Centauro comprou em fevereiro desse ano o direito de exploração comercial da marca
Nike pelo valor de R$ 900 milhões, inicialmente pelo período de 10 anos. As decisões estratégicas, como patrocínio, porém, seguem sendo feitas pela matriz, nos
EUA. Tal aquisição já se encontra aprovada pelo Conselho de defesa econômica Cade e pode proporcionara empresa uma vantagem competitiva em relação as
demais varejistas que também comercializam produtos diversos a da renomada marca norte americana. A exclusividade dos produtos Nike passa a ser um
diferencial para a companhia e fortalece o seu importante posicionamento no setor, além de abrir outras oportunidades de negócios para fomentar a experiência em
loja na qual a Centauro já vem mostrando importantes evoluções.

CONCLUSOES
Conclui-se que a empresa objeto do estudo vem buscando apresentar inovações em suas estratégias de negócio no varejo de materiais esportivo com o objetivo de
obter vantagem competitiva frente aos concorrentes. Mesmo em um momento de ampla incerteza a empresa adquiriu exclusividade do segmento comercial da Nike
e vem ampliando sua operação através do uso de plataformas digitais utilizando sues pontos físico como canais de divulgação da marca.

REFERENCIAS PORTER, M. Estratégia competitiva, 2004. CHIBÁS. Gestão da inovação e da criatividade, 2012. CENTAURO, 2020
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Estratégias de inovação na busca por vantagem competitiva: o caso Centauro

INTRODUCAO

O cenário mundial mudou e com ele também a forma de produzir, implementar e gerir a inovação. O conhecimento baseado na inovação prova cada vez mais suas
virtudes de verificação e de descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. A inovação passou a ser fator determinante de desenvolvimento e
sucesso, tanto para empresas como para países. O entendimento que envolve esta questão preconiza que não basta produzir de modo eficiente, oferecendo
qualidade e uma gama maior de produtos, é preciso que sejam ofertadas novidades, aperfeiçoamentos, ou então, características totalmente novas
comparativamente aos produtos já existentes. (CHIBÁS, PANTALEON (#38) ROCHA, 2012). A pandemia da Covid-19 evidencia um prejuízo acumulado de 279
bilhões de reais com o esporte que repercute em toda a cadeia que forma a indústria esportiva, como times, marcas patrocinadoras, investidores, mídia e o varejo em
geral. Cerca de um terço da movimentação econômica da indústria esportiva mundial deve-se ao varejo. No Brasil, a participação é de mais de 60%, principalmente
na comercialização de artigos relacionados ao futebol (CNC, 2020). A Centauro é a maior varejista de artigos esportivos do Brasil e da América Latina. Através de
sua plataforma omnichannel, oferece atendimento a consumidores tanto na loja física quanto em nossa plataforma digital (CENTAURO, 2020).

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo analisar o desempenho do mercado varejista esportivo no cenário de incerteza provocado pelo novo corona vírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
operações varejistas.

RESULTADOS

Porter (2004) explica que a vantagem competitiva decorre da elaboração, eficiente, do planejamento estratégico de uma organização e de sua implementação,
gerando valor e rentabilidade acima da média do segmento em que atua. A Centauro comprou em fevereiro desse ano o direito de exploração comercial da marca
Nike pelo valor de R$ 900 milhões, inicialmente pelo período de 10 anos. As decisões estratégicas, como patrocínio, porém, seguem sendo feitas pela matriz, nos
EUA. Tal aquisição já se encontra aprovada pelo Conselho de defesa econômica Cade e pode proporcionara empresa uma vantagem competitiva em relação as
demais varejistas que também comercializam produtos diversos a da renomada marca norte americana. A exclusividade dos produtos Nike passa a ser um
diferencial para a companhia e fortalece o seu importante posicionamento no setor, além de abrir outras oportunidades de negócios para fomentar a experiência em
loja na qual a Centauro já vem mostrando importantes evoluções.

CONCLUSOES
Conclui-se que a empresa objeto do estudo vem buscando apresentar inovações em suas estratégias de negócio no varejo de materiais esportivo com o objetivo de
obter vantagem competitiva frente aos concorrentes. Mesmo em um momento de ampla incerteza a empresa adquiriu exclusividade do segmento comercial da Nike
e vem ampliando sua operação através do uso de plataformas digitais utilizando sues pontos físico como canais de divulgação da marca.

REFERENCIAS PORTER, M. Estratégia competitiva, 2004. CHIBÁS. Gestão da inovação e da criatividade, 2012. CENTAURO, 2020
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Análise do Mercado imobiliário em cenário de incerteza: O caso Even

INTRODUCAO

O mercado imobiliário vem se mostrando aquecido mesmo diante do cenário de incerteza provocado pela expansão da Covid-19. Cerca de 22% das pessoas que
pensavam em adquirir um imóvel no mês de junho de 2020, efetivaram a compra, o que evidencia crescimento de 6% em relação ao período de março do mesmo ano,
início da pandemia. Muitas mudanças marcaram os últimos anos do mercado imobiliário no Brasil. Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no
País atingiram R$ 6,7 bilhões em abril, queda de 0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, resultado semelhante aos
meses de fevereiro e março de 2020 (Abecip, 2020). A Companhia Even é uma Construtora e Incorporadora S.A. que teve sua origem na fusão, em 2002. Desde
2007, a empresa tornou-se uma companhia de capital aberto, com ações negociadas no Novo Mercado (EVEN3), nível máximo de Governança Corporativa da B3 e
que tem obtido resultados importantes na comercialização de imóveis no período analisado (EVEN, 2020).

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo analisar o desempenho de mercado imobiliário no cenário de incerteza provocado pelo novo corona vírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
mercado imobiliário.

RESULTADOS

Valim (2013) complementa que no caso brasileiro o investimento imobiliário tornou – se mais atrativo em decorrência da queda de inflação e pela taxa básica de
juros (Selic) ter atingido patamar mais baixo da história (2,0% ao ano), somada a uma nova demanda por imóveis mais espaçosos criada pelo confinamento
ajudaram a impulsionar as vendas, que já ocorrem de forma 100% digital. Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no País atingiram R$ 6,7
bilhões em abril, queda de apenas 0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês de 2019. (Abecip, 2020). A companhia Even apresentou um
lucro líquido de R$ 36,4 milhões no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 120,6% em relação ao quarto trimestre de 2019, lançou 3 novos empreendimentos
sendo 2 projetos no Rio Grande do Sul e 1 em São Paulo, totalizando R$ 95 milhões, o estoque encerrou em R$ 1,9 bilhão em valor potencial de vendas, representando
14 meses de vendas, no ritmo de vendas brutas dos últimos 12 meses.

CONCLUSOES
Conclui-se assim, que o mercado imobiliário, principalmente da classe média brasileira tem sofrido pouco impacto frente a pandemia da COVID 19, e até
apresentado crescimento nas vendas e faturamento. A empresa objeto de estudo também vem obtendo resultados positivos frente ao cenário que se apresenta.

REFERENCIAS FERREIRA, F. M. Fundos de Investimento Imobiliário – USP, 2011. VALIM, V. Z. Riscos e Cuidados com Investimentos no Mercado Imobiliário, 2013. EVEN, R. I., 2020.
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TITULO Análise do Mercado imobiliário em cenário de incerteza: O caso Even

INTRODUCAO

O mercado imobiliário vem se mostrando aquecido mesmo diante do cenário de incerteza provocado pela expansão da Covid-19. Cerca de 22% das pessoas que
pensavam em adquirir um imóvel no mês de junho de 2020, efetivaram a compra, o que evidencia crescimento de 6% em relação ao período de março do mesmo ano,
início da pandemia. Muitas mudanças marcaram os últimos anos do mercado imobiliário no Brasil. Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no
País atingiram R$ 6,7 bilhões em abril, queda de 0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, resultado semelhante aos
meses de fevereiro e março de 2020 (Abecip, 2020). A Companhia Even é uma Construtora e Incorporadora S.A. que teve sua origem na fusão, em 2002. Desde
2007, a empresa tornou-se uma companhia de capital aberto, com ações negociadas no Novo Mercado (EVEN3), nível máximo de Governança Corporativa da B3 e
que tem obtido resultados importantes na comercialização de imóveis no período analisado (EVEN, 2020).

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo analisar o desempenho de mercado imobiliário no cenário de incerteza provocado pelo novo corona vírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
mercado imobiliário.

RESULTADOS

Valim (2013) complementa que no caso brasileiro o investimento imobiliário tornou – se mais atrativo em decorrência da queda de inflação e pela taxa básica de
juros (Selic) ter atingido patamar mais baixo da história (2,0% ao ano), somada a uma nova demanda por imóveis mais espaçosos criada pelo confinamento
ajudaram a impulsionar as vendas, que já ocorrem de forma 100% digital. Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no País atingiram R$ 6,7
bilhões em abril, queda de apenas 0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês de 2019. (Abecip, 2020). A companhia Even apresentou um
lucro líquido de R$ 36,4 milhões no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 120,6% em relação ao quarto trimestre de 2019, lançou 3 novos empreendimentos
sendo 2 projetos no Rio Grande do Sul e 1 em São Paulo, totalizando R$ 95 milhões, o estoque encerrou em R$ 1,9 bilhão em valor potencial de vendas, representando
14 meses de vendas, no ritmo de vendas brutas dos últimos 12 meses.

CONCLUSOES
Conclui-se assim, que o mercado imobiliário, principalmente da classe média brasileira tem sofrido pouco impacto frente a pandemia da COVID 19, e até
apresentado crescimento nas vendas e faturamento. A empresa objeto de estudo também vem obtendo resultados positivos frente ao cenário que se apresenta.

REFERENCIAS FERREIRA, F. M. Fundos de Investimento Imobiliário – USP, 2011. VALIM, V. Z. Riscos e Cuidados com Investimentos no Mercado Imobiliário, 2013. EVEN, R. I., 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Análise do Mercado imobiliário em cenário de incerteza: O caso Even

INTRODUCAO

O mercado imobiliário vem se mostrando aquecido mesmo diante do cenário de incerteza provocado pela expansão da Covid-19. Cerca de 22% das pessoas que
pensavam em adquirir um imóvel no mês de junho de 2020, efetivaram a compra, o que evidencia crescimento de 6% em relação ao período de março do mesmo ano,
início da pandemia. Muitas mudanças marcaram os últimos anos do mercado imobiliário no Brasil. Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no
País atingiram R$ 6,7 bilhões em abril, queda de 0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, resultado semelhante aos
meses de fevereiro e março de 2020 (Abecip, 2020). A Companhia Even é uma Construtora e Incorporadora S.A. que teve sua origem na fusão, em 2002. Desde
2007, a empresa tornou-se uma companhia de capital aberto, com ações negociadas no Novo Mercado (EVEN3), nível máximo de Governança Corporativa da B3 e
que tem obtido resultados importantes na comercialização de imóveis no período analisado (EVEN, 2020).

OBJETIVOS A partir do cenário inicial temos como objetivo analisar o desempenho de mercado imobiliário no cenário de incerteza provocado pelo novo corona vírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
mercado imobiliário.

RESULTADOS

Valim (2013) complementa que no caso brasileiro o investimento imobiliário tornou – se mais atrativo em decorrência da queda de inflação e pela taxa básica de
juros (Selic) ter atingido patamar mais baixo da história (2,0% ao ano), somada a uma nova demanda por imóveis mais espaçosos criada pelo confinamento
ajudaram a impulsionar as vendas, que já ocorrem de forma 100% digital. Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no País atingiram R$ 6,7
bilhões em abril, queda de apenas 0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês de 2019. (Abecip, 2020). A companhia Even apresentou um
lucro líquido de R$ 36,4 milhões no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 120,6% em relação ao quarto trimestre de 2019, lançou 3 novos empreendimentos
sendo 2 projetos no Rio Grande do Sul e 1 em São Paulo, totalizando R$ 95 milhões, o estoque encerrou em R$ 1,9 bilhão em valor potencial de vendas, representando
14 meses de vendas, no ritmo de vendas brutas dos últimos 12 meses.

CONCLUSOES
Conclui-se assim, que o mercado imobiliário, principalmente da classe média brasileira tem sofrido pouco impacto frente a pandemia da COVID 19, e até
apresentado crescimento nas vendas e faturamento. A empresa objeto de estudo também vem obtendo resultados positivos frente ao cenário que se apresenta.

REFERENCIAS FERREIRA, F. M. Fundos de Investimento Imobiliário – USP, 2011. VALIM, V. Z. Riscos e Cuidados com Investimentos no Mercado Imobiliário, 2013. EVEN, R. I., 2020.
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TITULO Uso de plataformas digitais no varejo como estratégia de crescimento : o caso Magazine Luiza

INTRODUCAO

Segundo Freeman (1982), a Inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos
ou melhora dos produtos, também pode ser definida como uma novidade ou melhoria que gera valor para indivíduos e organizações. Nesse sentido a rede varejista
Magazine Luiza tem constantemente procurado apresentar inovações no campo digital permitindo ampliar seu volume de negócios através de plataformas online em
relação a sua estrutura física e tornou-se uma das maiores plataformas digitais do varejo brasileiro e apresentou resultados significativos mesmo no cenário adverso
da Covid-19 (MAGALU, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre estratégias de inovação tecnológica em operações de varejo em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
inovação e operações de varejo online.

RESULTADOS

O Magazine Luiza tem se esforçado em se manter como vanguarda reduzindo sua operação física e ampliando de forma significativa a operação online, reduzindo
seu custo operacional, acelerando crescimento financeiro e agregando valor a sua marca. A empresa especializada na venda de eletrodomésticos, móveis e
eletrônicos reportou ao mercado que após um impacto negativo em meados de março, quando as medidas de isolamento começaram, suas vendas totais em abril
subiram 7% no comparativo anual, acelerando que acelerou para 46% em maio até dia 20. Na consolidação o 1º trimestre de 2020, as vendas totais do Magalu
atingiram 7,7 bilhões de reais, expansão de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. O e-commerce da empresa, composto por site, superapp,
marketplace e as operações de Netshoes, Zattini, Época Cosméticos e Estante Virtual, conquistou o maior crescimento do varejo: 73%. Com isso, as vendas digitais
passaram a representar 53% do faturamento total do Magalu. Além disso, a empresa fecha o primeiro trimestre deste ano com 26 milhões de novos clientes, 26 mil
sellers e 16 milhões de produtos em seu marketplace através de parcerias com novos fornecedores como Ambev, Unilever e L’Oreal, entre outros. As 1.157 lojas
físicas, transformadas em mini-centros de distribuição, continuaram a ser cruciais, ainda que com as portas temporariamente fechadas. As reservar 30% do espaço
dos pontos físicos a estoques, o Magalu acelerou a implantação do “ship from store”, uma central para suportar o crescimento das vendas online que conta com
mais de 600 lojas que entregam diretamente ao consumido. Graças aos investimentos em logística e tecnologia, 64% das entregas do trimestre foram realizadas em
até 48 horas (ECOMMERCE BRAISL, 2020).

CONCLUSOES
A varejista Magazine Luiza teve forte aceleração das vendas desde abril, com seu braço de comércio eletrônico crescendo fortemente e compensando com sobras o
fechamento de lojas físicas devido às medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. Em março, com a evolução da covid-19 no país, a
companhia lançou, em tempo recorde, o programa Parceiro Magalu.

REFERENCIAS FREEMAN, C. 1982. E-COMMERCE BRASIL, 2020. MAGAZINE LUIZA, R. I., 2020
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Uso de plataformas digitais no varejo como estratégia de crescimento : o caso Magazine Luiza

INTRODUCAO

Segundo Freeman (1982), a Inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos
ou melhora dos produtos, também pode ser definida como uma novidade ou melhoria que gera valor para indivíduos e organizações. Nesse sentido a rede varejista
Magazine Luiza tem constantemente procurado apresentar inovações no campo digital permitindo ampliar seu volume de negócios através de plataformas online em
relação a sua estrutura física e tornou-se uma das maiores plataformas digitais do varejo brasileiro e apresentou resultados significativos mesmo no cenário adverso
da Covid-19 (MAGALU, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre estratégias de inovação tecnológica em operações de varejo em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
inovação e operações de varejo online.

RESULTADOS

O Magazine Luiza tem se esforçado em se manter como vanguarda reduzindo sua operação física e ampliando de forma significativa a operação online, reduzindo
seu custo operacional, acelerando crescimento financeiro e agregando valor a sua marca. A empresa especializada na venda de eletrodomésticos, móveis e
eletrônicos reportou ao mercado que após um impacto negativo em meados de março, quando as medidas de isolamento começaram, suas vendas totais em abril
subiram 7% no comparativo anual, acelerando que acelerou para 46% em maio até dia 20. Na consolidação o 1º trimestre de 2020, as vendas totais do Magalu
atingiram 7,7 bilhões de reais, expansão de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. O e-commerce da empresa, composto por site, superapp,
marketplace e as operações de Netshoes, Zattini, Época Cosméticos e Estante Virtual, conquistou o maior crescimento do varejo: 73%. Com isso, as vendas digitais
passaram a representar 53% do faturamento total do Magalu. Além disso, a empresa fecha o primeiro trimestre deste ano com 26 milhões de novos clientes, 26 mil
sellers e 16 milhões de produtos em seu marketplace através de parcerias com novos fornecedores como Ambev, Unilever e L’Oreal, entre outros. As 1.157 lojas
físicas, transformadas em mini-centros de distribuição, continuaram a ser cruciais, ainda que com as portas temporariamente fechadas. As reservar 30% do espaço
dos pontos físicos a estoques, o Magalu acelerou a implantação do “ship from store”, uma central para suportar o crescimento das vendas online que conta com
mais de 600 lojas que entregam diretamente ao consumido. Graças aos investimentos em logística e tecnologia, 64% das entregas do trimestre foram realizadas em
até 48 horas (ECOMMERCE BRAISL, 2020).

CONCLUSOES
A varejista Magazine Luiza teve forte aceleração das vendas desde abril, com seu braço de comércio eletrônico crescendo fortemente e compensando com sobras o
fechamento de lojas físicas devido às medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. Em março, com a evolução da covid-19 no país, a
companhia lançou, em tempo recorde, o programa Parceiro Magalu.

REFERENCIAS FREEMAN, C. 1982. E-COMMERCE BRASIL, 2020. MAGAZINE LUIZA, R. I., 2020
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TITULO Uso de plataformas digitais no varejo como estratégia de crescimento : o caso Magazine Luiza

INTRODUCAO

Segundo Freeman (1982), a Inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos
ou melhora dos produtos, também pode ser definida como uma novidade ou melhoria que gera valor para indivíduos e organizações. Nesse sentido a rede varejista
Magazine Luiza tem constantemente procurado apresentar inovações no campo digital permitindo ampliar seu volume de negócios através de plataformas online em
relação a sua estrutura física e tornou-se uma das maiores plataformas digitais do varejo brasileiro e apresentou resultados significativos mesmo no cenário adverso
da Covid-19 (MAGALU, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre estratégias de inovação tecnológica em operações de varejo em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
inovação e operações de varejo online.

RESULTADOS

O Magazine Luiza tem se esforçado em se manter como vanguarda reduzindo sua operação física e ampliando de forma significativa a operação online, reduzindo
seu custo operacional, acelerando crescimento financeiro e agregando valor a sua marca. A empresa especializada na venda de eletrodomésticos, móveis e
eletrônicos reportou ao mercado que após um impacto negativo em meados de março, quando as medidas de isolamento começaram, suas vendas totais em abril
subiram 7% no comparativo anual, acelerando que acelerou para 46% em maio até dia 20. Na consolidação o 1º trimestre de 2020, as vendas totais do Magalu
atingiram 7,7 bilhões de reais, expansão de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. O e-commerce da empresa, composto por site, superapp,
marketplace e as operações de Netshoes, Zattini, Época Cosméticos e Estante Virtual, conquistou o maior crescimento do varejo: 73%. Com isso, as vendas digitais
passaram a representar 53% do faturamento total do Magalu. Além disso, a empresa fecha o primeiro trimestre deste ano com 26 milhões de novos clientes, 26 mil
sellers e 16 milhões de produtos em seu marketplace através de parcerias com novos fornecedores como Ambev, Unilever e L’Oreal, entre outros. As 1.157 lojas
físicas, transformadas em mini-centros de distribuição, continuaram a ser cruciais, ainda que com as portas temporariamente fechadas. As reservar 30% do espaço
dos pontos físicos a estoques, o Magalu acelerou a implantação do “ship from store”, uma central para suportar o crescimento das vendas online que conta com
mais de 600 lojas que entregam diretamente ao consumido. Graças aos investimentos em logística e tecnologia, 64% das entregas do trimestre foram realizadas em
até 48 horas (ECOMMERCE BRAISL, 2020).

CONCLUSOES
A varejista Magazine Luiza teve forte aceleração das vendas desde abril, com seu braço de comércio eletrônico crescendo fortemente e compensando com sobras o
fechamento de lojas físicas devido às medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. Em março, com a evolução da covid-19 no país, a
companhia lançou, em tempo recorde, o programa Parceiro Magalu.

REFERENCIAS FREEMAN, C. 1982. E-COMMERCE BRASIL, 2020. MAGAZINE LUIZA, R. I., 2020
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TITULO Uso de plataformas digitais no varejo como estratégia de crescimento : o caso Magazine Luiza

INTRODUCAO

Segundo Freeman (1982), a Inovação é o processo que inclui as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos
ou melhora dos produtos, também pode ser definida como uma novidade ou melhoria que gera valor para indivíduos e organizações. Nesse sentido a rede varejista
Magazine Luiza tem constantemente procurado apresentar inovações no campo digital permitindo ampliar seu volume de negócios através de plataformas online em
relação a sua estrutura física e tornou-se uma das maiores plataformas digitais do varejo brasileiro e apresentou resultados significativos mesmo no cenário adverso
da Covid-19 (MAGALU, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre estratégias de inovação tecnológica em operações de varejo em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
inovação e operações de varejo online.

RESULTADOS

O Magazine Luiza tem se esforçado em se manter como vanguarda reduzindo sua operação física e ampliando de forma significativa a operação online, reduzindo
seu custo operacional, acelerando crescimento financeiro e agregando valor a sua marca. A empresa especializada na venda de eletrodomésticos, móveis e
eletrônicos reportou ao mercado que após um impacto negativo em meados de março, quando as medidas de isolamento começaram, suas vendas totais em abril
subiram 7% no comparativo anual, acelerando que acelerou para 46% em maio até dia 20. Na consolidação o 1º trimestre de 2020, as vendas totais do Magalu
atingiram 7,7 bilhões de reais, expansão de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. O e-commerce da empresa, composto por site, superapp,
marketplace e as operações de Netshoes, Zattini, Época Cosméticos e Estante Virtual, conquistou o maior crescimento do varejo: 73%. Com isso, as vendas digitais
passaram a representar 53% do faturamento total do Magalu. Além disso, a empresa fecha o primeiro trimestre deste ano com 26 milhões de novos clientes, 26 mil
sellers e 16 milhões de produtos em seu marketplace através de parcerias com novos fornecedores como Ambev, Unilever e L’Oreal, entre outros. As 1.157 lojas
físicas, transformadas em mini-centros de distribuição, continuaram a ser cruciais, ainda que com as portas temporariamente fechadas. As reservar 30% do espaço
dos pontos físicos a estoques, o Magalu acelerou a implantação do “ship from store”, uma central para suportar o crescimento das vendas online que conta com
mais de 600 lojas que entregam diretamente ao consumido. Graças aos investimentos em logística e tecnologia, 64% das entregas do trimestre foram realizadas em
até 48 horas (ECOMMERCE BRAISL, 2020).

CONCLUSOES
A varejista Magazine Luiza teve forte aceleração das vendas desde abril, com seu braço de comércio eletrônico crescendo fortemente e compensando com sobras o
fechamento de lojas físicas devido às medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. Em março, com a evolução da covid-19 no país, a
companhia lançou, em tempo recorde, o programa Parceiro Magalu.

REFERENCIAS FREEMAN, C. 1982. E-COMMERCE BRASIL, 2020. MAGAZINE LUIZA, R. I., 2020
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Crédito Imobiliário através de bancos digitais: O caso Banco Inter

INTRODUCAO

O Crédito imobiliário é um montante de recursos financeiros que uma pessoa consegue junto a uma instituição financeira. Esse montante pode servir para comprar
um imóvel novo ou usado, ou para realizar a compra de materiais para construção da casa ou reforma. A instituição financeira entra em cena para fazer o
financiamento do valor. Esse pagamento tem suas condições estabelecidas em contrato em curto e longo prazo “ambos indexados a um mesmo índice de preços ao
qual se adicionavam os juros” (ABDALLA, 1995). Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no País atingiram R$ 6,7 bilhões em abril, queda de
0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, resultado semelhante aos meses de fevereiro e março de 2020. (Abecip, 2020).
O Banco Inter é uma instituição financeira digital que atingiu no início de setembro a marca de 7 milhões de clientes e que foi criado incialmente para viabilizar
operações de financiamento imobiliário para imóveis da construtora MRV (INTER, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre o mercado de crédito imobiliário em um banco digital no cenário de incerteza em função da pandemia do novo coronavírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
produtos financeiros.

RESULTADOS

Segundo Marx (1974), o sistema de crédito costuma- se desenvolver quando existe crescimento econômico, sendo que a oferta tende a aumentar nesta fase do ciclo
econômico e tem reflexo contrário em momentos de crise, onde o crédito é retraído. O mercado imobiliário constitui uma das mais importantes cadeias produtivas
da economia, desde a extração da matéria prima, incluindo todo processo de construção, aprovação e disponibilidade de crédito para financiamento, chegando até a
decoração. O resultado de abril sugere que a crise do novo coronavírus ainda teve impacto muito pequeno ou até mesmo neutro sobre o setor de crédito imobiliário,
isso porque o volume de empréstimos concedido em abril primeiro mês completo sob isolamento social teve redução quase inexpressiva, cerca de 0,4%. O Banco
Inter tem obtido resultados expressivos através da concessão de operações de crédito, sobretudo a partir de operações de crédito imobiliário que já representam
cerca de 47% do total do crédito concedido, sendo as operações de crédito consignado responsáveis por 19% da carteira total.

CONCLUSOES

Conclui-se assim, o mercado imobiliário tem uma ampla importância no crescimento econômico do país, por estar diretamente ligado ao ramo da construção uma
forte geradora de empregos e auxilia no crescimento do PIB. Esse setor proporciona benefícios expressivos aos compradores dos imóveis, agentes financeiros
como o Banco Inter, construtoras, fabricantes de móveis, entre outros. Observa-se ainda que apesar da pandemia ter contribuído para o aumento do desemprego no
país esse setor permanece com comportamento semelhante ao período a antecedeu.

REFERENCIAS ABDALLA, A. modelo DE CREDITO HABITACIONAL, 1995. ABECIP, 2020. MARX, Karl. O Capital. 1974. BANCO INTER, ri, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Crédito Imobiliário através de bancos digitais: O caso Banco Inter

INTRODUCAO

O Crédito imobiliário é um montante de recursos financeiros que uma pessoa consegue junto a uma instituição financeira. Esse montante pode servir para comprar
um imóvel novo ou usado, ou para realizar a compra de materiais para construção da casa ou reforma. A instituição financeira entra em cena para fazer o
financiamento do valor. Esse pagamento tem suas condições estabelecidas em contrato em curto e longo prazo “ambos indexados a um mesmo índice de preços ao
qual se adicionavam os juros” (ABDALLA, 1995). Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no País atingiram R$ 6,7 bilhões em abril, queda de
0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, resultado semelhante aos meses de fevereiro e março de 2020. (Abecip, 2020).
O Banco Inter é uma instituição financeira digital que atingiu no início de setembro a marca de 7 milhões de clientes e que foi criado incialmente para viabilizar
operações de financiamento imobiliário para imóveis da construtora MRV (INTER, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre o mercado de crédito imobiliário em um banco digital no cenário de incerteza em função da pandemia do novo coronavírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
produtos financeiros.

RESULTADOS

Segundo Marx (1974), o sistema de crédito costuma- se desenvolver quando existe crescimento econômico, sendo que a oferta tende a aumentar nesta fase do ciclo
econômico e tem reflexo contrário em momentos de crise, onde o crédito é retraído. O mercado imobiliário constitui uma das mais importantes cadeias produtivas
da economia, desde a extração da matéria prima, incluindo todo processo de construção, aprovação e disponibilidade de crédito para financiamento, chegando até a
decoração. O resultado de abril sugere que a crise do novo coronavírus ainda teve impacto muito pequeno ou até mesmo neutro sobre o setor de crédito imobiliário,
isso porque o volume de empréstimos concedido em abril primeiro mês completo sob isolamento social teve redução quase inexpressiva, cerca de 0,4%. O Banco
Inter tem obtido resultados expressivos através da concessão de operações de crédito, sobretudo a partir de operações de crédito imobiliário que já representam
cerca de 47% do total do crédito concedido, sendo as operações de crédito consignado responsáveis por 19% da carteira total.

CONCLUSOES

Conclui-se assim, o mercado imobiliário tem uma ampla importância no crescimento econômico do país, por estar diretamente ligado ao ramo da construção uma
forte geradora de empregos e auxilia no crescimento do PIB. Esse setor proporciona benefícios expressivos aos compradores dos imóveis, agentes financeiros
como o Banco Inter, construtoras, fabricantes de móveis, entre outros. Observa-se ainda que apesar da pandemia ter contribuído para o aumento do desemprego no
país esse setor permanece com comportamento semelhante ao período a antecedeu.

REFERENCIAS ABDALLA, A. modelo DE CREDITO HABITACIONAL, 1995. ABECIP, 2020. MARX, Karl. O Capital. 1974. BANCO INTER, ri, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Crédito Imobiliário através de bancos digitais: O caso Banco Inter

INTRODUCAO

O Crédito imobiliário é um montante de recursos financeiros que uma pessoa consegue junto a uma instituição financeira. Esse montante pode servir para comprar
um imóvel novo ou usado, ou para realizar a compra de materiais para construção da casa ou reforma. A instituição financeira entra em cena para fazer o
financiamento do valor. Esse pagamento tem suas condições estabelecidas em contrato em curto e longo prazo “ambos indexados a um mesmo índice de preços ao
qual se adicionavam os juros” (ABDALLA, 1995). Os financiamentos para a compra e a construção de imóveis no País atingiram R$ 6,7 bilhões em abril, queda de
0,4% em relação a março e alta de 22,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, resultado semelhante aos meses de fevereiro e março de 2020. (Abecip, 2020).
O Banco Inter é uma instituição financeira digital que atingiu no início de setembro a marca de 7 milhões de clientes e que foi criado incialmente para viabilizar
operações de financiamento imobiliário para imóveis da construtora MRV (INTER, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre o mercado de crédito imobiliário em um banco digital no cenário de incerteza em função da pandemia do novo coronavírus.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
produtos financeiros.

RESULTADOS

Segundo Marx (1974), o sistema de crédito costuma- se desenvolver quando existe crescimento econômico, sendo que a oferta tende a aumentar nesta fase do ciclo
econômico e tem reflexo contrário em momentos de crise, onde o crédito é retraído. O mercado imobiliário constitui uma das mais importantes cadeias produtivas
da economia, desde a extração da matéria prima, incluindo todo processo de construção, aprovação e disponibilidade de crédito para financiamento, chegando até a
decoração. O resultado de abril sugere que a crise do novo coronavírus ainda teve impacto muito pequeno ou até mesmo neutro sobre o setor de crédito imobiliário,
isso porque o volume de empréstimos concedido em abril primeiro mês completo sob isolamento social teve redução quase inexpressiva, cerca de 0,4%. O Banco
Inter tem obtido resultados expressivos através da concessão de operações de crédito, sobretudo a partir de operações de crédito imobiliário que já representam
cerca de 47% do total do crédito concedido, sendo as operações de crédito consignado responsáveis por 19% da carteira total.

CONCLUSOES

Conclui-se assim, o mercado imobiliário tem uma ampla importância no crescimento econômico do país, por estar diretamente ligado ao ramo da construção uma
forte geradora de empregos e auxilia no crescimento do PIB. Esse setor proporciona benefícios expressivos aos compradores dos imóveis, agentes financeiros
como o Banco Inter, construtoras, fabricantes de móveis, entre outros. Observa-se ainda que apesar da pandemia ter contribuído para o aumento do desemprego no
país esse setor permanece com comportamento semelhante ao período a antecedeu.

REFERENCIAS ABDALLA, A. modelo DE CREDITO HABITACIONAL, 1995. ABECIP, 2020. MARX, Karl. O Capital. 1974. BANCO INTER, ri, 2020.
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Rodrigo Medici Candido

TITULO A INCLUSÃO DA FLOR DE HIBISCO NA LINHA INTERNACIONAL DE PRODUTOS CAPILARES PANTENE

INTRODUCAO

O presente trabalho apresenta uma proposta de internacionalização para os Estados Unidos, de uma linha de produtos cosméticos capilares da Pantene, marca
pertencente à Procter (#38) Gamble. A linha de produtos, denominada Gold Series, traz uma abordagem mais natural para o tratamento capilar, sendo a Flor de
Hibisco o componente diferenciador da marca. Com essa nova linha, o intuito da marca é incentivar as pessoas com cabelos crespos e cacheados a valorizarem
mais os seus cabelos sem químicas prejudiciais, que podem trazer malefícios irreversíveis.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização de uma linha de produtos brasileiros cosméticos capilares.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base a análise documental.

RESULTADOS

O mercado de beleza e bem-estar está cada dia mais abrangente e concorrido, uma vez que a gama de serviços oferecidos e a quantidade de novos negócios nesse
segmento aumentam a cada dia. Por outro lado, temos também consumidores cada vez mais exigentes e preocupados com a sua aparência e qualidade de vida. Por
isso, para manter o seu negócio competitivo é muito importante estar atualizado com as últimas tendências, tecnologias e comportamento do consumidor. A
justificativa para o lançamento de cosméticos capilares com a Flor de Hibisco direcionados para o público Afro, com cabelos crespos e cacheados, nos Estados
Unidos, reside no aumento crescente da demanda. Além disso, uma vez que a empresa tenha identificado suas oportunidades de segmento de mercado, deve decidir
quantos e quais segmentos quer atingir (KOTLER, 2000). De acordo com a Brazil Beauty News (2017), o movimento de afirmação dos cabelos afro, somado ao
retorno de métodos naturais para cuidar dos cabelos, vem estimulando o crescimento do mercado de produtos capilares destinados à população afro-americana.
Esse segmento representa, atualmente, cerca de 19% do mercado cosméticos capilares e higiene pessoal. As vendas desse tipo de produto tiveram um incremento
de 13% entre 2015 e 2017, de modo que o faturamento do setor foi de aproximadamente US$ 500 milhões em 2017. Esse foi o maior crescimento já observado nessa
categoria nos últimos cinco anos, em termos percentuais. Com relação à Flor de Hibisco, componente brasileiro a ser incorporado nos produtos, comprovou-se a sua
eficácia para o fortalecimento e crescimento saudável dos fios, além de impedir a queda capilar, diminuir o frizz, dar brilho, reduzir a oleosidade da raiz e equilibrar o
pH.

CONCLUSOES
Com a competitividade no mercado mundial, empresas globais como a P(#38)G estão sempre atentas com o que ocorre em seu ambiente de negócios. O
lançamento de uma nova linha de produtos no mercado norte-americano tem como grande benefício acessar novos mercados, ampliar vendas e tornar a marca mais
conhecida (KEEGAN, 2005).

REFERENCIAS
BRAZIL BEAUTY NEWS. EUA: Tendência a assumir cabelos naturais. Disponível em: https://www.brazilbeautynews.com/eua-tendencia-a-assumir-cabelos-naturais-
estimula,2111. Acesso em 09 set 2020. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. KEEGAN,
Warren J. Marketing Global. 7. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
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Rodrigo Medici Candido

TITULO A INCLUSÃO DA FLOR DE HIBISCO NA LINHA INTERNACIONAL DE PRODUTOS CAPILARES PANTENE

INTRODUCAO

O presente trabalho apresenta uma proposta de internacionalização para os Estados Unidos, de uma linha de produtos cosméticos capilares da Pantene, marca
pertencente à Procter (#38) Gamble. A linha de produtos, denominada Gold Series, traz uma abordagem mais natural para o tratamento capilar, sendo a Flor de
Hibisco o componente diferenciador da marca. Com essa nova linha, o intuito da marca é incentivar as pessoas com cabelos crespos e cacheados a valorizarem
mais os seus cabelos sem químicas prejudiciais, que podem trazer malefícios irreversíveis.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização de uma linha de produtos brasileiros cosméticos capilares.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base a análise documental.

RESULTADOS

O mercado de beleza e bem-estar está cada dia mais abrangente e concorrido, uma vez que a gama de serviços oferecidos e a quantidade de novos negócios nesse
segmento aumentam a cada dia. Por outro lado, temos também consumidores cada vez mais exigentes e preocupados com a sua aparência e qualidade de vida. Por
isso, para manter o seu negócio competitivo é muito importante estar atualizado com as últimas tendências, tecnologias e comportamento do consumidor. A
justificativa para o lançamento de cosméticos capilares com a Flor de Hibisco direcionados para o público Afro, com cabelos crespos e cacheados, nos Estados
Unidos, reside no aumento crescente da demanda. Além disso, uma vez que a empresa tenha identificado suas oportunidades de segmento de mercado, deve decidir
quantos e quais segmentos quer atingir (KOTLER, 2000). De acordo com a Brazil Beauty News (2017), o movimento de afirmação dos cabelos afro, somado ao
retorno de métodos naturais para cuidar dos cabelos, vem estimulando o crescimento do mercado de produtos capilares destinados à população afro-americana.
Esse segmento representa, atualmente, cerca de 19% do mercado cosméticos capilares e higiene pessoal. As vendas desse tipo de produto tiveram um incremento
de 13% entre 2015 e 2017, de modo que o faturamento do setor foi de aproximadamente US$ 500 milhões em 2017. Esse foi o maior crescimento já observado nessa
categoria nos últimos cinco anos, em termos percentuais. Com relação à Flor de Hibisco, componente brasileiro a ser incorporado nos produtos, comprovou-se a sua
eficácia para o fortalecimento e crescimento saudável dos fios, além de impedir a queda capilar, diminuir o frizz, dar brilho, reduzir a oleosidade da raiz e equilibrar o
pH.

CONCLUSOES
Com a competitividade no mercado mundial, empresas globais como a P(#38)G estão sempre atentas com o que ocorre em seu ambiente de negócios. O
lançamento de uma nova linha de produtos no mercado norte-americano tem como grande benefício acessar novos mercados, ampliar vendas e tornar a marca mais
conhecida (KEEGAN, 2005).

REFERENCIAS
BRAZIL BEAUTY NEWS. EUA: Tendência a assumir cabelos naturais. Disponível em: https://www.brazilbeautynews.com/eua-tendencia-a-assumir-cabelos-naturais-
estimula,2111. Acesso em 09 set 2020. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. KEEGAN,
Warren J. Marketing Global. 7. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
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Rodrigo Medici Candido

TITULO A INCLUSÃO DA FLOR DE HIBISCO NA LINHA INTERNACIONAL DE PRODUTOS CAPILARES PANTENE

INTRODUCAO

O presente trabalho apresenta uma proposta de internacionalização para os Estados Unidos, de uma linha de produtos cosméticos capilares da Pantene, marca
pertencente à Procter (#38) Gamble. A linha de produtos, denominada Gold Series, traz uma abordagem mais natural para o tratamento capilar, sendo a Flor de
Hibisco o componente diferenciador da marca. Com essa nova linha, o intuito da marca é incentivar as pessoas com cabelos crespos e cacheados a valorizarem
mais os seus cabelos sem químicas prejudiciais, que podem trazer malefícios irreversíveis.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização de uma linha de produtos brasileiros cosméticos capilares.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base a análise documental.

RESULTADOS

O mercado de beleza e bem-estar está cada dia mais abrangente e concorrido, uma vez que a gama de serviços oferecidos e a quantidade de novos negócios nesse
segmento aumentam a cada dia. Por outro lado, temos também consumidores cada vez mais exigentes e preocupados com a sua aparência e qualidade de vida. Por
isso, para manter o seu negócio competitivo é muito importante estar atualizado com as últimas tendências, tecnologias e comportamento do consumidor. A
justificativa para o lançamento de cosméticos capilares com a Flor de Hibisco direcionados para o público Afro, com cabelos crespos e cacheados, nos Estados
Unidos, reside no aumento crescente da demanda. Além disso, uma vez que a empresa tenha identificado suas oportunidades de segmento de mercado, deve decidir
quantos e quais segmentos quer atingir (KOTLER, 2000). De acordo com a Brazil Beauty News (2017), o movimento de afirmação dos cabelos afro, somado ao
retorno de métodos naturais para cuidar dos cabelos, vem estimulando o crescimento do mercado de produtos capilares destinados à população afro-americana.
Esse segmento representa, atualmente, cerca de 19% do mercado cosméticos capilares e higiene pessoal. As vendas desse tipo de produto tiveram um incremento
de 13% entre 2015 e 2017, de modo que o faturamento do setor foi de aproximadamente US$ 500 milhões em 2017. Esse foi o maior crescimento já observado nessa
categoria nos últimos cinco anos, em termos percentuais. Com relação à Flor de Hibisco, componente brasileiro a ser incorporado nos produtos, comprovou-se a sua
eficácia para o fortalecimento e crescimento saudável dos fios, além de impedir a queda capilar, diminuir o frizz, dar brilho, reduzir a oleosidade da raiz e equilibrar o
pH.

CONCLUSOES
Com a competitividade no mercado mundial, empresas globais como a P(#38)G estão sempre atentas com o que ocorre em seu ambiente de negócios. O
lançamento de uma nova linha de produtos no mercado norte-americano tem como grande benefício acessar novos mercados, ampliar vendas e tornar a marca mais
conhecida (KEEGAN, 2005).

REFERENCIAS
BRAZIL BEAUTY NEWS. EUA: Tendência a assumir cabelos naturais. Disponível em: https://www.brazilbeautynews.com/eua-tendencia-a-assumir-cabelos-naturais-
estimula,2111. Acesso em 09 set 2020. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. KEEGAN,
Warren J. Marketing Global. 7. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
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Rodrigo Medici Candido

TITULO A INCLUSÃO DA FLOR DE HIBISCO NA LINHA INTERNACIONAL DE PRODUTOS CAPILARES PANTENE

INTRODUCAO

O presente trabalho apresenta uma proposta de internacionalização para os Estados Unidos, de uma linha de produtos cosméticos capilares da Pantene, marca
pertencente à Procter (#38) Gamble. A linha de produtos, denominada Gold Series, traz uma abordagem mais natural para o tratamento capilar, sendo a Flor de
Hibisco o componente diferenciador da marca. Com essa nova linha, o intuito da marca é incentivar as pessoas com cabelos crespos e cacheados a valorizarem
mais os seus cabelos sem químicas prejudiciais, que podem trazer malefícios irreversíveis.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização de uma linha de produtos brasileiros cosméticos capilares.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base a análise documental.

RESULTADOS

O mercado de beleza e bem-estar está cada dia mais abrangente e concorrido, uma vez que a gama de serviços oferecidos e a quantidade de novos negócios nesse
segmento aumentam a cada dia. Por outro lado, temos também consumidores cada vez mais exigentes e preocupados com a sua aparência e qualidade de vida. Por
isso, para manter o seu negócio competitivo é muito importante estar atualizado com as últimas tendências, tecnologias e comportamento do consumidor. A
justificativa para o lançamento de cosméticos capilares com a Flor de Hibisco direcionados para o público Afro, com cabelos crespos e cacheados, nos Estados
Unidos, reside no aumento crescente da demanda. Além disso, uma vez que a empresa tenha identificado suas oportunidades de segmento de mercado, deve decidir
quantos e quais segmentos quer atingir (KOTLER, 2000). De acordo com a Brazil Beauty News (2017), o movimento de afirmação dos cabelos afro, somado ao
retorno de métodos naturais para cuidar dos cabelos, vem estimulando o crescimento do mercado de produtos capilares destinados à população afro-americana.
Esse segmento representa, atualmente, cerca de 19% do mercado cosméticos capilares e higiene pessoal. As vendas desse tipo de produto tiveram um incremento
de 13% entre 2015 e 2017, de modo que o faturamento do setor foi de aproximadamente US$ 500 milhões em 2017. Esse foi o maior crescimento já observado nessa
categoria nos últimos cinco anos, em termos percentuais. Com relação à Flor de Hibisco, componente brasileiro a ser incorporado nos produtos, comprovou-se a sua
eficácia para o fortalecimento e crescimento saudável dos fios, além de impedir a queda capilar, diminuir o frizz, dar brilho, reduzir a oleosidade da raiz e equilibrar o
pH.

CONCLUSOES
Com a competitividade no mercado mundial, empresas globais como a P(#38)G estão sempre atentas com o que ocorre em seu ambiente de negócios. O
lançamento de uma nova linha de produtos no mercado norte-americano tem como grande benefício acessar novos mercados, ampliar vendas e tornar a marca mais
conhecida (KEEGAN, 2005).

REFERENCIAS
BRAZIL BEAUTY NEWS. EUA: Tendência a assumir cabelos naturais. Disponível em: https://www.brazilbeautynews.com/eua-tendencia-a-assumir-cabelos-naturais-
estimula,2111. Acesso em 09 set 2020. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. KEEGAN,
Warren J. Marketing Global. 7. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
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TITULO A INCLUSÃO DA FLOR DE HIBISCO NA LINHA INTERNACIONAL DE PRODUTOS CAPILARES PANTENE

INTRODUCAO

O presente trabalho apresenta uma proposta de internacionalização para os Estados Unidos, de uma linha de produtos cosméticos capilares da Pantene, marca
pertencente à Procter (#38) Gamble. A linha de produtos, denominada Gold Series, traz uma abordagem mais natural para o tratamento capilar, sendo a Flor de
Hibisco o componente diferenciador da marca. Com essa nova linha, o intuito da marca é incentivar as pessoas com cabelos crespos e cacheados a valorizarem
mais os seus cabelos sem químicas prejudiciais, que podem trazer malefícios irreversíveis.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização de uma linha de produtos brasileiros cosméticos capilares.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base a análise documental.

RESULTADOS

O mercado de beleza e bem-estar está cada dia mais abrangente e concorrido, uma vez que a gama de serviços oferecidos e a quantidade de novos negócios nesse
segmento aumentam a cada dia. Por outro lado, temos também consumidores cada vez mais exigentes e preocupados com a sua aparência e qualidade de vida. Por
isso, para manter o seu negócio competitivo é muito importante estar atualizado com as últimas tendências, tecnologias e comportamento do consumidor. A
justificativa para o lançamento de cosméticos capilares com a Flor de Hibisco direcionados para o público Afro, com cabelos crespos e cacheados, nos Estados
Unidos, reside no aumento crescente da demanda. Além disso, uma vez que a empresa tenha identificado suas oportunidades de segmento de mercado, deve decidir
quantos e quais segmentos quer atingir (KOTLER, 2000). De acordo com a Brazil Beauty News (2017), o movimento de afirmação dos cabelos afro, somado ao
retorno de métodos naturais para cuidar dos cabelos, vem estimulando o crescimento do mercado de produtos capilares destinados à população afro-americana.
Esse segmento representa, atualmente, cerca de 19% do mercado cosméticos capilares e higiene pessoal. As vendas desse tipo de produto tiveram um incremento
de 13% entre 2015 e 2017, de modo que o faturamento do setor foi de aproximadamente US$ 500 milhões em 2017. Esse foi o maior crescimento já observado nessa
categoria nos últimos cinco anos, em termos percentuais. Com relação à Flor de Hibisco, componente brasileiro a ser incorporado nos produtos, comprovou-se a sua
eficácia para o fortalecimento e crescimento saudável dos fios, além de impedir a queda capilar, diminuir o frizz, dar brilho, reduzir a oleosidade da raiz e equilibrar o
pH.

CONCLUSOES
Com a competitividade no mercado mundial, empresas globais como a P(#38)G estão sempre atentas com o que ocorre em seu ambiente de negócios. O
lançamento de uma nova linha de produtos no mercado norte-americano tem como grande benefício acessar novos mercados, ampliar vendas e tornar a marca mais
conhecida (KEEGAN, 2005).

REFERENCIAS
BRAZIL BEAUTY NEWS. EUA: Tendência a assumir cabelos naturais. Disponível em: https://www.brazilbeautynews.com/eua-tendencia-a-assumir-cabelos-naturais-
estimula,2111. Acesso em 09 set 2020. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. KEEGAN,
Warren J. Marketing Global. 7. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
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TITULO Os benefícios da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva em pacientes com sequelas de Acidente Vascular Cerebral: Revisão de Literatura

INTRODUCAO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das doenças que mais matam no mundo. Sua ocorrência tem como consequência prejuízos neurológicos e funcionais
que limitam significativamente as atividades pessoais no ambiente familiar, social e profissional desse indivíduo. Atualmente não há na literatura uma regra ou
sequência correta de terapia que sobressaia a outra e que possa ser usada a todos os pacientes vítimas de AVC. Contudo, para que tratamento seja eficaz, o
profissional deve embasar sua prática clínica nas evidências cientificas disponíveis que justifiquem o benefício da técnica a ser utilizada.

OBJETIVOS
Pesquisar na literatura a utilização do método fisioterapêutico Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) nas disfunções decorrentes do Acidente Vascular
Cerebral. Identificar os benefícios da FNP nos padrões patológicos do Acidente Vascular Cerebral.

METODOLOGIA
A presente revisão de literatura, utilizou artigos científicos das bases de dados Scientific Eletronic Libary Oline (SciELO), PubMed e Physiotherapy Evidence Data
Base (PEDro), no período de 2010 a 2020.

RESULTADOS
O método FNP pode alcançar ganhos funcionais em indivíduos com sequelas de AVC . Na presente revisão, o FNP apresentou melhoras nas amplitudes de
movimento, no tonus muscular, no controle de tronco e no equilíbrio, destes indivíduos.

CONCLUSOES
A presente revisão observou que as técnicas da FNP são benéficas para melhorar o controle do tronco, o equilíbrio, a força muscular, a mobilidade e a qualidade de
vida dos indivíduos com sequelas de AVC.

REFERENCIAS

1. Almeida P, et al. Hands-on physiotherapy interventions and stroke and International Classification of Functionality, Disability and Health outcomes: a systematic
review. Eur J Physiother 2015 may;17(3):100–15.doi:10.3109/21679169.2015.1044466 2. Chung JW, et al. Ensaio de ORG 10172 na classificação do tratamento de
AVC agudo (TOAST) e território vascular de lesões de AVC isquêmico diagnosticadas por imagem ponderada por difusão. Journal of the American Heart Association
, 3 (4), e001119. https://doi.org/10.1161/JAHA.114.001119 3. Guiu FX, Cabanas R, Sitjà M, Urrútia G, Gómara N. The Efficacy of the proprioceptive neuromuscular
facilitation (PNF) approach in stroke rehabilitation to improve basic activities of daily living and quality of life: a systematic review and meta-analysis protocol. BMJ
Open. 2017 Dec;7(12):1-5. doi:10.1136/bmjopen-2017-016739
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Clara Rodrigues

TITULO DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO SOB A PERSPECTIVA BRASILEIRA: CLÍNICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

INTRODUCAO
A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é conceituada como o retorno passivo do conteúdo gastroduodenal para o esôfago relacionado à alterações dos
mecanismos anti refluxo, como diminuição da função do esfíncter esofágico inferior e do ligamento frênico-esofágico, ou mudanças fisiológicas, como alterações
funcionais na peristalse esofágica e aumento da pressão gástrica1,2.

OBJETIVOS Revisar na literatura científica, sob a perspectiva brasileira, o manejo da DRGE, analisando as características clínicas, diagnóstico e tratamento.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica com pesquisa nas bases de dados SCIELO, MEDLINE, Cochrane, LILACS, PUBMED e Scopus a partir dos descritores “doença do
refluxo gastroesofágico”, “DRGE” e “DRGE Brasil”, no período de 2010 a 2019.

RESULTADOS

A DRGE acomete 11,8% da população brasileira, sendo uma das mais frequentes queixas em consultas gastroenterológicas 3. Os fatores de risco associados
incluem IMC (#38)#8805; 25, dieta gordurosa, tabagismo e consumo de álcool 1,2.Seus sintomas cardinais são a pirose e a regurgitação, notadamente após as
refeições 3,4. O diagnóstico se dá por anamnese detalhada subsidiada por exames complementares, cujo padrão-ouro é a pHmetria, ap 5. O tratamento inclui
inversão de hábitos e, se necessário, uso de Inibidores da Bomba de Prótons (IBP)6.

CONCLUSOES

O reconhecimento da DRGE se inicia com a anamnese cautelosa, capaz de estabelecer o diagnóstico preciso visando definir as condutas acerca da situação clínica.
Cabe ressaltar a necessidade do conhecimento dos hábitos de cada paciente, pois numerosos fatores podem contribuir para o refluxo se tornar patológico. Em
alguns casos é fundamental solicitar apoio no diagnóstico de exames como: endoscopia digestiva alta (responsável por avaliar se há lesões causadas pelo refluxo),
pHmetria e impedanciopHmetria esofágica (responsáveis por documentar a exposição ácida no estômago). Dessa forma, concluímos que, o tratamento pode ser
clínico, quando incluir medidas comportamentais e farmacológicas, ou cirúrgico.

REFERENCIAS

1. FRAGA, P, MARTINS, F. Doença do Refluxo Gastroesofágico: uma revisão de literatura. Caderno UniFOA. 2012 Abr; 18: 93-99. [acesso em 25 de Jul 2020].
Disponível em :http://web.unifoa.edu.br/cadernos/edicao/18/93.pdf 2. World Gastroenterology Organisation. DRGE - Perspectiva mundial sobre a doença do refluxo
gastroesofágico. United States: WGO; 2015 Out. 38p. [acesso em 27 de Jul 2020]. Disponível em:
https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/gastroesophageal-reflux-disease-portuguese-2015.pdf 3. SUZUKY, N, NAKAE, T, CASTRO, P,
BONADIA, J. Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE): epidemiologia e qualidade de vida em estudantes universitários. Arq. Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa
Casa São Paulo. 2011;56(2):65-7. [acesso em 27 de Jul 2020]. Disponível em:
http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/314/330 4. HENRY, M. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA DO REFLUXO
GASTROESOFÁGICO. ABCD Arq. Bras. Cir. Dig. 2014;27(3):210-215. [acesso em 28 de Jul 2020]. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
67202014000300210(#38)script=sci_arttext(#38)tlng=pt 5. ANDREOLLO, N, LOPES,L, COELHO-NETO, J. DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO: QUAL A
EFICÁCIA DOS EXAMES NO DIAGNÓSTICO?. ABCD Arq. Bras. Cir. Dig. 2010;23(1):6-10. [acesso em 28 de Jul 2020]. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0102-67202010000100003 6. ZATERKA, S, MARION, ROVEDA, F, PERROTTI, M, CHINZON, D.
HISTORICAL PERSPECTIVE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE CLINICAL TREATMENT. Arq. Gastroenterol. 2019. v. 56 nº 2 abr/jun. 202-208. [acesso em 28
de Jul 2020]. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0004-2803.201900000-41
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TITULO DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO SOB A PERSPECTIVA BRASILEIRA: CLÍNICA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

INTRODUCAO
A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) é conceituada como o retorno passivo do conteúdo gastroduodenal para o esôfago relacionado à alterações dos
mecanismos anti refluxo, como diminuição da função do esfíncter esofágico inferior e do ligamento frênico-esofágico, ou mudanças fisiológicas, como alterações
funcionais na peristalse esofágica e aumento da pressão gástrica1,2.

OBJETIVOS Revisar na literatura científica, sob a perspectiva brasileira, o manejo da DRGE, analisando as características clínicas, diagnóstico e tratamento.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica com pesquisa nas bases de dados SCIELO, MEDLINE, Cochrane, LILACS, PUBMED e Scopus a partir dos descritores “doença do
refluxo gastroesofágico”, “DRGE” e “DRGE Brasil”, no período de 2010 a 2019.

RESULTADOS

A DRGE acomete 11,8% da população brasileira, sendo uma das mais frequentes queixas em consultas gastroenterológicas 3. Os fatores de risco associados
incluem IMC (#38)#8805; 25, dieta gordurosa, tabagismo e consumo de álcool 1,2.Seus sintomas cardinais são a pirose e a regurgitação, notadamente após as
refeições 3,4. O diagnóstico se dá por anamnese detalhada subsidiada por exames complementares, cujo padrão-ouro é a pHmetria, ap 5. O tratamento inclui
inversão de hábitos e, se necessário, uso de Inibidores da Bomba de Prótons (IBP)6.

CONCLUSOES

O reconhecimento da DRGE se inicia com a anamnese cautelosa, capaz de estabelecer o diagnóstico preciso visando definir as condutas acerca da situação clínica.
Cabe ressaltar a necessidade do conhecimento dos hábitos de cada paciente, pois numerosos fatores podem contribuir para o refluxo se tornar patológico. Em
alguns casos é fundamental solicitar apoio no diagnóstico de exames como: endoscopia digestiva alta (responsável por avaliar se há lesões causadas pelo refluxo),
pHmetria e impedanciopHmetria esofágica (responsáveis por documentar a exposição ácida no estômago). Dessa forma, concluímos que, o tratamento pode ser
clínico, quando incluir medidas comportamentais e farmacológicas, ou cirúrgico.

REFERENCIAS

1. FRAGA, P, MARTINS, F. Doença do Refluxo Gastroesofágico: uma revisão de literatura. Caderno UniFOA. 2012 Abr; 18: 93-99. [acesso em 25 de Jul 2020].
Disponível em :http://web.unifoa.edu.br/cadernos/edicao/18/93.pdf 2. World Gastroenterology Organisation. DRGE - Perspectiva mundial sobre a doença do refluxo
gastroesofágico. United States: WGO; 2015 Out. 38p. [acesso em 27 de Jul 2020]. Disponível em:
https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/gastroesophageal-reflux-disease-portuguese-2015.pdf 3. SUZUKY, N, NAKAE, T, CASTRO, P,
BONADIA, J. Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE): epidemiologia e qualidade de vida em estudantes universitários. Arq. Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa
Casa São Paulo. 2011;56(2):65-7. [acesso em 27 de Jul 2020]. Disponível em:
http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/314/330 4. HENRY, M. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DOENÇA DO REFLUXO
GASTROESOFÁGICO. ABCD Arq. Bras. Cir. Dig. 2014;27(3):210-215. [acesso em 28 de Jul 2020]. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
67202014000300210(#38)script=sci_arttext(#38)tlng=pt 5. ANDREOLLO, N, LOPES,L, COELHO-NETO, J. DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO: QUAL A
EFICÁCIA DOS EXAMES NO DIAGNÓSTICO?. ABCD Arq. Bras. Cir. Dig. 2010;23(1):6-10. [acesso em 28 de Jul 2020]. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0102-67202010000100003 6. ZATERKA, S, MARION, ROVEDA, F, PERROTTI, M, CHINZON, D.
HISTORICAL PERSPECTIVE OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE CLINICAL TREATMENT. Arq. Gastroenterol. 2019. v. 56 nº 2 abr/jun. 202-208. [acesso em 28
de Jul 2020]. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0004-2803.201900000-41
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TITULO
QUIÉRETE MUCHO, MARICÓN - MANUAL DE ÉXITO PSICOEMOCIONAL PARA HOMBRES HOMOSEXUALES, UMA CONTRIBUIÇÃO DA TERAPIA COGNITVO-
COMPORTAMENTAL À TERAPIA AFIRMATIVA: UM ESTUDO DE CASO

INTRODUCAO

O livro Quiérete Mucho, Maricón de Gabriel J. Martin foi escrito em forma de manual para leitores que apresentem ou venham a apresentar dificuldades em assumir
e revelar sua homossexualidade, devido ao estigma e preconceito que sofreu e ainda sofre, com danos para o seu equilíbrio emocional, cognitivo e comportamental.
O termo terapia afirmativa considera a homofobia, e não a homossexualidade em si, a variável patológica mais importante para o desenvolvimento de certas
condições sintomáticas em homossexuais. Entretanto, por não ser um sistema independente de psicoterapia, necessita, para sua prática, da utilização de técnicas
de abordagens sistematizadas, como a terapia cognitivo-comportamental.

OBJETIVOS Analisar a contribuição da terapia cognitivo-comportamental à terapia afirmativa para tratamento de Homens Homossexuais

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a de estudo de caso que trabalha o aspecto específico de um fenômeno e suas decorrências dentro de um contexto, que neste caso foi o
livro Quiérete Mucho, Maricón, caracterizando-se também como uma pesquisa documental.

RESULTADOS

O Modelo de Assunção da Homossexualidade de Gabriel J. Martin, tem por base o Modelo de Estágios de Formação da Identidade Homossexual da psicóloga
australiana Vivienne Cass (1979). O modelo de Cass foi construído pela percepção de si do sujeito pela ótica dos valores sociais e culturais que previlegiam as
relações heterossexuais e desvalorizam as demais. O modelo de Martin, por sua vez, altera as nomenclaturas de estágios para tarefas, pois associa os estágios às
tarefas que o sujeito deve executar para consecução de suas metas. Nas comendações que dá ao seu leitor “J” é possível observar os principais componentes da
terapia cognitivo-comportamental, como as estratégias para enfrentamento da sua adicão sexual.

CONCLUSOES

A contribuição da terapia cognitivo-comportamental à terapia afirmativa pode ser observada a partir da conceituação do paciente, ao atribuir à homofobia e,
particularmente, à homofobia internalizada, um dos principais fatores para compreensão da organização cognitiva do sujeito para interagir com os suas crenças
negativas e disfuncionais. Dentre as estratégias utilizadas por Martin, no exemplo do paciente “J”, ressaltam-se a aliança terapêutica sólida e a psicoeducação para
que o paciente aprenda a ser o seu próprio terapeuta. Observa ainda o terapeuta deve conhecer os desafios que os gays enfrentam por viverem numa sociedade
heterossexual, pois a visão de neutralidade social e política do terapeuta pode ser prejudicial a esses pacientes por terem uma história pessoal de preconceito e
discriminação.

REFERENCIAS
1.BECK, Judith S. Terapia Cognitivo-Comportamental: Teoria e Prática. São Paulo: Artmed Editora Ltda., 2013, reimpressão em 2019. 2. CASS, Vivianne C.
Homosexual identity formation: A theoretical model. Journal of Homosexuality. Volume 4 Issue 3 Pages 219-235, 24/4/1979. 3. MARTIN, Gabriel J. Quiérete Mucho,
Maricón: Manual de êxito psicoemocional para hombres homosexuales. 3 ed. Barcelona: Roca Editorial de Libros, S.L., 2016.
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TITULO Saúde e Segurança no Trabalho em tempos de Pandemia

INTRODUCAO

Em decorrência de uma pandemia mundial fruto de uma nova doença (Covid-19) causada pelo SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus, todas as empresas e
companhias precisaram mudar as suas rotinas, planejamentos e métodos de trabalho, para que os seus funcionários não fossem prejudicados, e também, para que
continuassem funcionando de acordo com as ordens estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A forma que o vírus se propaga é incontrolável caso
não haja alguns devidos cuidados, e consequentemente foi preciso que as corporações se desconstruíssem para novas cautelas, incluindo novos tipos e novas
rotinas de higienização de EPI´S (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC´S (Equipamentos de Proteção Coletiva).

OBJETIVOS
Narrar como o setor de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) está se posicionando perante a pandemia do Covid-19 nas empresas, especificamente em relação ao
uso de EPI´S e EPC`S, apontando como as organizações estão prevenindo os colaboradores de uma possível propagação do vírus dentro da companhia

METODOLOGIA Pesquisas bibliográficas e em jornais e revistas de grande circulação que tratam sobre o tema saúde e segurança no trabalho e suas ferramentas de proteção

RESULTADOS

Conforme foi publicado no Guia Prático De Gestão Em Saúde No Trabalho Para Covid-19, pelo Ministério da Saúde, no dia 11 de março de 2020 a OMS declarou a
COVID-19 uma pandemia em virtude da rápida disseminação com abrangência mundial. Em razão do momento vivido no país, é crucial o fornecimento e
treinamento sobre a correta utilização dos EPIs. Os equipamentos individuais são usados para proteção contra os riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde
do trabalhador, podendo ser vários equipamentos que se associam em diversos sistemas. Os equipamentos se adaptam de acordo com as funções e os riscos, em
variadas atividades. Até então, as máscaras não eram necessáriasdependendo do ramo/ atividade, mas ao tentar minimizar os impactos de exposição e obstar o
avanço da pandemia nos diversos setores (principalmente naqueles tido como essenciais), o uso de máscaras se tornaram obrigatórios. O papel dos EPI´s na
proteção à saúde dos trabalhadores na atual pandemia é ímpar. No caso do risco da contaminação biológica atuam como barreiras que podem evitar infecção. Em
relação aos EPC´s que são equipamentos de uso coletivo (corrimão, kit de primeiros socorros, mangueiras, chuveiros, etc.) a higienização com cloro, álcool e
produtos antibacterianos estão sendo requisitos básicos de limpeza dentro das organizações, principalmente aquelas que lidam diretamente com o público

CONCLUSOES

Atribuir na prevenção da saúde do trabalhador na situação atual que encontra-se, é um ato empático, tanto da empresa para com seu funcionário, quanto da
consciência do mesmo de se prevenir e se cuidar em momentos fora da organização. Atualmente o setor de SST precisa lidar com os problemas que podem
acontecer no dia a dia do colaborador dentro da organização ao mesmo tempo que contorna a pandemia de forma cautelosa e objetiva, visto que o seu papel
depende de todas as áreas de empresa.

REFERENCIAS

Chiavenato, Idalberto Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações/ -3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 OLIVEIRA,Djalma de pinho
Rebouças. Planejamento estratégico: Conceito, metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 2018. INÁCIO-LUZ Sandra Regina, Artigo: Ferramentas e Técnicas do
Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento. Disponível em: (#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-
do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 junho de 2020.
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4078918 - JULIANA DA SILVA RAINHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Saúde e Segurança no Trabalho em tempos de Pandemia

INTRODUCAO

Em decorrência de uma pandemia mundial fruto de uma nova doença (Covid-19) causada pelo SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus, todas as empresas e
companhias precisaram mudar as suas rotinas, planejamentos e métodos de trabalho, para que os seus funcionários não fossem prejudicados, e também, para que
continuassem funcionando de acordo com as ordens estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A forma que o vírus se propaga é incontrolável caso
não haja alguns devidos cuidados, e consequentemente foi preciso que as corporações se desconstruíssem para novas cautelas, incluindo novos tipos e novas
rotinas de higienização de EPI´S (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC´S (Equipamentos de Proteção Coletiva).

OBJETIVOS
Narrar como o setor de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) está se posicionando perante a pandemia do Covid-19 nas empresas, especificamente em relação ao
uso de EPI´S e EPC`S, apontando como as organizações estão prevenindo os colaboradores de uma possível propagação do vírus dentro da companhia

METODOLOGIA Pesquisas bibliográficas e em jornais e revistas de grande circulação que tratam sobre o tema saúde e segurança no trabalho e suas ferramentas de proteção

RESULTADOS

Conforme foi publicado no Guia Prático De Gestão Em Saúde No Trabalho Para Covid-19, pelo Ministério da Saúde, no dia 11 de março de 2020 a OMS declarou a
COVID-19 uma pandemia em virtude da rápida disseminação com abrangência mundial. Em razão do momento vivido no país, é crucial o fornecimento e
treinamento sobre a correta utilização dos EPIs. Os equipamentos individuais são usados para proteção contra os riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde
do trabalhador, podendo ser vários equipamentos que se associam em diversos sistemas. Os equipamentos se adaptam de acordo com as funções e os riscos, em
variadas atividades. Até então, as máscaras não eram necessáriasdependendo do ramo/ atividade, mas ao tentar minimizar os impactos de exposição e obstar o
avanço da pandemia nos diversos setores (principalmente naqueles tido como essenciais), o uso de máscaras se tornaram obrigatórios. O papel dos EPI´s na
proteção à saúde dos trabalhadores na atual pandemia é ímpar. No caso do risco da contaminação biológica atuam como barreiras que podem evitar infecção. Em
relação aos EPC´s que são equipamentos de uso coletivo (corrimão, kit de primeiros socorros, mangueiras, chuveiros, etc.) a higienização com cloro, álcool e
produtos antibacterianos estão sendo requisitos básicos de limpeza dentro das organizações, principalmente aquelas que lidam diretamente com o público

CONCLUSOES

Atribuir na prevenção da saúde do trabalhador na situação atual que encontra-se, é um ato empático, tanto da empresa para com seu funcionário, quanto da
consciência do mesmo de se prevenir e se cuidar em momentos fora da organização. Atualmente o setor de SST precisa lidar com os problemas que podem
acontecer no dia a dia do colaborador dentro da organização ao mesmo tempo que contorna a pandemia de forma cautelosa e objetiva, visto que o seu papel
depende de todas as áreas de empresa.

REFERENCIAS

Chiavenato, Idalberto Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações/ -3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 OLIVEIRA,Djalma de pinho
Rebouças. Planejamento estratégico: Conceito, metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 2018. INÁCIO-LUZ Sandra Regina, Artigo: Ferramentas e Técnicas do
Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento. Disponível em: (#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-
do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 junho de 2020.
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4092422 - DANIELLE DIAS ALVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Saúde e Segurança no Trabalho em tempos de Pandemia

INTRODUCAO

Em decorrência de uma pandemia mundial fruto de uma nova doença (Covid-19) causada pelo SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus, todas as empresas e
companhias precisaram mudar as suas rotinas, planejamentos e métodos de trabalho, para que os seus funcionários não fossem prejudicados, e também, para que
continuassem funcionando de acordo com as ordens estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A forma que o vírus se propaga é incontrolável caso
não haja alguns devidos cuidados, e consequentemente foi preciso que as corporações se desconstruíssem para novas cautelas, incluindo novos tipos e novas
rotinas de higienização de EPI´S (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC´S (Equipamentos de Proteção Coletiva).

OBJETIVOS
Narrar como o setor de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) está se posicionando perante a pandemia do Covid-19 nas empresas, especificamente em relação ao
uso de EPI´S e EPC`S, apontando como as organizações estão prevenindo os colaboradores de uma possível propagação do vírus dentro da companhia

METODOLOGIA Pesquisas bibliográficas e em jornais e revistas de grande circulação que tratam sobre o tema saúde e segurança no trabalho e suas ferramentas de proteção

RESULTADOS

Conforme foi publicado no Guia Prático De Gestão Em Saúde No Trabalho Para Covid-19, pelo Ministério da Saúde, no dia 11 de março de 2020 a OMS declarou a
COVID-19 uma pandemia em virtude da rápida disseminação com abrangência mundial. Em razão do momento vivido no país, é crucial o fornecimento e
treinamento sobre a correta utilização dos EPIs. Os equipamentos individuais são usados para proteção contra os riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde
do trabalhador, podendo ser vários equipamentos que se associam em diversos sistemas. Os equipamentos se adaptam de acordo com as funções e os riscos, em
variadas atividades. Até então, as máscaras não eram necessáriasdependendo do ramo/ atividade, mas ao tentar minimizar os impactos de exposição e obstar o
avanço da pandemia nos diversos setores (principalmente naqueles tido como essenciais), o uso de máscaras se tornaram obrigatórios. O papel dos EPI´s na
proteção à saúde dos trabalhadores na atual pandemia é ímpar. No caso do risco da contaminação biológica atuam como barreiras que podem evitar infecção. Em
relação aos EPC´s que são equipamentos de uso coletivo (corrimão, kit de primeiros socorros, mangueiras, chuveiros, etc.) a higienização com cloro, álcool e
produtos antibacterianos estão sendo requisitos básicos de limpeza dentro das organizações, principalmente aquelas que lidam diretamente com o público

CONCLUSOES

Atribuir na prevenção da saúde do trabalhador na situação atual que encontra-se, é um ato empático, tanto da empresa para com seu funcionário, quanto da
consciência do mesmo de se prevenir e se cuidar em momentos fora da organização. Atualmente o setor de SST precisa lidar com os problemas que podem
acontecer no dia a dia do colaborador dentro da organização ao mesmo tempo que contorna a pandemia de forma cautelosa e objetiva, visto que o seu papel
depende de todas as áreas de empresa.

REFERENCIAS

Chiavenato, Idalberto Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações/ -3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 OLIVEIRA,Djalma de pinho
Rebouças. Planejamento estratégico: Conceito, metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 2018. INÁCIO-LUZ Sandra Regina, Artigo: Ferramentas e Técnicas do
Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento. Disponível em: (#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-
do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 junho de 2020.
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4131461 - JOAO PEDRO FONSECA GOMES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Saúde e Segurança no Trabalho em tempos de Pandemia

INTRODUCAO

Em decorrência de uma pandemia mundial fruto de uma nova doença (Covid-19) causada pelo SARS-CoV-2, mais conhecido como coronavírus, todas as empresas e
companhias precisaram mudar as suas rotinas, planejamentos e métodos de trabalho, para que os seus funcionários não fossem prejudicados, e também, para que
continuassem funcionando de acordo com as ordens estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A forma que o vírus se propaga é incontrolável caso
não haja alguns devidos cuidados, e consequentemente foi preciso que as corporações se desconstruíssem para novas cautelas, incluindo novos tipos e novas
rotinas de higienização de EPI´S (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC´S (Equipamentos de Proteção Coletiva).

OBJETIVOS
Narrar como o setor de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) está se posicionando perante a pandemia do Covid-19 nas empresas, especificamente em relação ao
uso de EPI´S e EPC`S, apontando como as organizações estão prevenindo os colaboradores de uma possível propagação do vírus dentro da companhia

METODOLOGIA Pesquisas bibliográficas e em jornais e revistas de grande circulação que tratam sobre o tema saúde e segurança no trabalho e suas ferramentas de proteção

RESULTADOS

Conforme foi publicado no Guia Prático De Gestão Em Saúde No Trabalho Para Covid-19, pelo Ministério da Saúde, no dia 11 de março de 2020 a OMS declarou a
COVID-19 uma pandemia em virtude da rápida disseminação com abrangência mundial. Em razão do momento vivido no país, é crucial o fornecimento e
treinamento sobre a correta utilização dos EPIs. Os equipamentos individuais são usados para proteção contra os riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde
do trabalhador, podendo ser vários equipamentos que se associam em diversos sistemas. Os equipamentos se adaptam de acordo com as funções e os riscos, em
variadas atividades. Até então, as máscaras não eram necessáriasdependendo do ramo/ atividade, mas ao tentar minimizar os impactos de exposição e obstar o
avanço da pandemia nos diversos setores (principalmente naqueles tido como essenciais), o uso de máscaras se tornaram obrigatórios. O papel dos EPI´s na
proteção à saúde dos trabalhadores na atual pandemia é ímpar. No caso do risco da contaminação biológica atuam como barreiras que podem evitar infecção. Em
relação aos EPC´s que são equipamentos de uso coletivo (corrimão, kit de primeiros socorros, mangueiras, chuveiros, etc.) a higienização com cloro, álcool e
produtos antibacterianos estão sendo requisitos básicos de limpeza dentro das organizações, principalmente aquelas que lidam diretamente com o público

CONCLUSOES

Atribuir na prevenção da saúde do trabalhador na situação atual que encontra-se, é um ato empático, tanto da empresa para com seu funcionário, quanto da
consciência do mesmo de se prevenir e se cuidar em momentos fora da organização. Atualmente o setor de SST precisa lidar com os problemas que podem
acontecer no dia a dia do colaborador dentro da organização ao mesmo tempo que contorna a pandemia de forma cautelosa e objetiva, visto que o seu papel
depende de todas as áreas de empresa.

REFERENCIAS

Chiavenato, Idalberto Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações/ -3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 OLIVEIRA,Djalma de pinho
Rebouças. Planejamento estratégico: Conceito, metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 2018. INÁCIO-LUZ Sandra Regina, Artigo: Ferramentas e Técnicas do
Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento. Disponível em: (#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-
do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 junho de 2020.

Página 107



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11225 Administração 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4016173 - DARLANE MARIA GOMES CORDEIRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Treinamento e Desenvolvimento como Ferramenta Estratégica de Recursos Humanos

INTRODUCAO
A abordagem sobre o tema gestão de pessoas tem como foco enfatizar a importância dos processos de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações,
para seu crescimento e de seus colaboradores. Do processo de aprendizagem e preparação para tarefas designadas, até a grande oportunidade de ampliar os
conhecimentos já adquiridos pelo colaborador, para a aplicação de competências nas rotinas de trabalho.e o conseqüente ganho de produtividade.

OBJETIVOS
Compreender o comparativo entre o modo de aplicação do treinamento e desenvolvimento dentro da empresa MUFG, com o que os autores demonstram, em relação
às melhorias dentro das organizações, evitando desgastes e conflitos infrutíferos, e dessa forma afetando de forma positiva o clima organizacional.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com base analítica descritiva, para destacar o treinamento e o desenvolvimento dentro das organizações. Pesquisas
bibliográficas.

RESULTADOS

A criação de um departamento de treinamento e desenvolvimento se mostra positiva dentro da empresa MUFG trazendo melhorias nos processos de comunicação e
motivação dos colaborares, promovendo aumento na produção e diminuição no turnover. Busca-se a partir da área de treinamento e desenvolvimento que as
situações de conflitos se reduzem em grande monta, em especial no que tange à treinamentos que envolvam relacionamento interpessoal,criando assim equilíbrio
entre a capacitação dos funcionários e seu desenvolvimento, melhora na comunicação e um melhor e mais produtivo ambiente de trabalho.

CONCLUSOES
As medidas sugeridas destacam os pontos a serem melhorados dentro da empresa MUFG, e explicita como a falta de um setor destinado a manutenção do clima
organizacional, treinamento e desenvolvimento, dificulta o relacionamento, a comunicação e reduz drasticamente os índices de produtividade.

REFERENCIAS
PIMENTEL, Fernando. Construção do Planejamento e Gestão Estratégica. 1 ed. São Paulo: ABRAPP, Icsssindapp, 2007. SCOFANO, Anna, Cherubina. et al.
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. 2° ed.Rio de Janeiro: FGV editora, 2005. MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao
estratégico. 15°. ed. São Paulo: Futura, 2004.
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4064330 - LEONARDO FERNANDO DOS SANTOS SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Treinamento e Desenvolvimento como Ferramenta Estratégica de Recursos Humanos

INTRODUCAO
A abordagem sobre o tema gestão de pessoas tem como foco enfatizar a importância dos processos de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações,
para seu crescimento e de seus colaboradores. Do processo de aprendizagem e preparação para tarefas designadas, até a grande oportunidade de ampliar os
conhecimentos já adquiridos pelo colaborador, para a aplicação de competências nas rotinas de trabalho.e o conseqüente ganho de produtividade.

OBJETIVOS
Compreender o comparativo entre o modo de aplicação do treinamento e desenvolvimento dentro da empresa MUFG, com o que os autores demonstram, em relação
às melhorias dentro das organizações, evitando desgastes e conflitos infrutíferos, e dessa forma afetando de forma positiva o clima organizacional.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com base analítica descritiva, para destacar o treinamento e o desenvolvimento dentro das organizações. Pesquisas
bibliográficas.

RESULTADOS

A criação de um departamento de treinamento e desenvolvimento se mostra positiva dentro da empresa MUFG trazendo melhorias nos processos de comunicação e
motivação dos colaborares, promovendo aumento na produção e diminuição no turnover. Busca-se a partir da área de treinamento e desenvolvimento que as
situações de conflitos se reduzem em grande monta, em especial no que tange à treinamentos que envolvam relacionamento interpessoal,criando assim equilíbrio
entre a capacitação dos funcionários e seu desenvolvimento, melhora na comunicação e um melhor e mais produtivo ambiente de trabalho.

CONCLUSOES
As medidas sugeridas destacam os pontos a serem melhorados dentro da empresa MUFG, e explicita como a falta de um setor destinado a manutenção do clima
organizacional, treinamento e desenvolvimento, dificulta o relacionamento, a comunicação e reduz drasticamente os índices de produtividade.

REFERENCIAS
PIMENTEL, Fernando. Construção do Planejamento e Gestão Estratégica. 1 ed. São Paulo: ABRAPP, Icsssindapp, 2007. SCOFANO, Anna, Cherubina. et al.
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. 2° ed.Rio de Janeiro: FGV editora, 2005. MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao
estratégico. 15°. ed. São Paulo: Futura, 2004.
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4082206 - LARISSA SANTOS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Treinamento e Desenvolvimento como Ferramenta Estratégica de Recursos Humanos

INTRODUCAO
A abordagem sobre o tema gestão de pessoas tem como foco enfatizar a importância dos processos de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações,
para seu crescimento e de seus colaboradores. Do processo de aprendizagem e preparação para tarefas designadas, até a grande oportunidade de ampliar os
conhecimentos já adquiridos pelo colaborador, para a aplicação de competências nas rotinas de trabalho.e o conseqüente ganho de produtividade.

OBJETIVOS
Compreender o comparativo entre o modo de aplicação do treinamento e desenvolvimento dentro da empresa MUFG, com o que os autores demonstram, em relação
às melhorias dentro das organizações, evitando desgastes e conflitos infrutíferos, e dessa forma afetando de forma positiva o clima organizacional.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com base analítica descritiva, para destacar o treinamento e o desenvolvimento dentro das organizações. Pesquisas
bibliográficas.

RESULTADOS

A criação de um departamento de treinamento e desenvolvimento se mostra positiva dentro da empresa MUFG trazendo melhorias nos processos de comunicação e
motivação dos colaborares, promovendo aumento na produção e diminuição no turnover. Busca-se a partir da área de treinamento e desenvolvimento que as
situações de conflitos se reduzem em grande monta, em especial no que tange à treinamentos que envolvam relacionamento interpessoal,criando assim equilíbrio
entre a capacitação dos funcionários e seu desenvolvimento, melhora na comunicação e um melhor e mais produtivo ambiente de trabalho.

CONCLUSOES
As medidas sugeridas destacam os pontos a serem melhorados dentro da empresa MUFG, e explicita como a falta de um setor destinado a manutenção do clima
organizacional, treinamento e desenvolvimento, dificulta o relacionamento, a comunicação e reduz drasticamente os índices de produtividade.

REFERENCIAS
PIMENTEL, Fernando. Construção do Planejamento e Gestão Estratégica. 1 ed. São Paulo: ABRAPP, Icsssindapp, 2007. SCOFANO, Anna, Cherubina. et al.
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. 2° ed.Rio de Janeiro: FGV editora, 2005. MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao
estratégico. 15°. ed. São Paulo: Futura, 2004.
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4112016 - GUSTAVO MOREIRA ALVES DA CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Treinamento e Desenvolvimento como Ferramenta Estratégica de Recursos Humanos

INTRODUCAO
A abordagem sobre o tema gestão de pessoas tem como foco enfatizar a importância dos processos de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações,
para seu crescimento e de seus colaboradores. Do processo de aprendizagem e preparação para tarefas designadas, até a grande oportunidade de ampliar os
conhecimentos já adquiridos pelo colaborador, para a aplicação de competências nas rotinas de trabalho.e o conseqüente ganho de produtividade.

OBJETIVOS
Compreender o comparativo entre o modo de aplicação do treinamento e desenvolvimento dentro da empresa MUFG, com o que os autores demonstram, em relação
às melhorias dentro das organizações, evitando desgastes e conflitos infrutíferos, e dessa forma afetando de forma positiva o clima organizacional.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com base analítica descritiva, para destacar o treinamento e o desenvolvimento dentro das organizações. Pesquisas
bibliográficas.

RESULTADOS

A criação de um departamento de treinamento e desenvolvimento se mostra positiva dentro da empresa MUFG trazendo melhorias nos processos de comunicação e
motivação dos colaborares, promovendo aumento na produção e diminuição no turnover. Busca-se a partir da área de treinamento e desenvolvimento que as
situações de conflitos se reduzem em grande monta, em especial no que tange à treinamentos que envolvam relacionamento interpessoal,criando assim equilíbrio
entre a capacitação dos funcionários e seu desenvolvimento, melhora na comunicação e um melhor e mais produtivo ambiente de trabalho.

CONCLUSOES
As medidas sugeridas destacam os pontos a serem melhorados dentro da empresa MUFG, e explicita como a falta de um setor destinado a manutenção do clima
organizacional, treinamento e desenvolvimento, dificulta o relacionamento, a comunicação e reduz drasticamente os índices de produtividade.

REFERENCIAS
PIMENTEL, Fernando. Construção do Planejamento e Gestão Estratégica. 1 ed. São Paulo: ABRAPP, Icsssindapp, 2007. SCOFANO, Anna, Cherubina. et al.
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. 2° ed.Rio de Janeiro: FGV editora, 2005. MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao
estratégico. 15°. ed. São Paulo: Futura, 2004.
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2259648 - JUBERLANIA PEREIRA TRIGUEIRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Educação Corporativa nas Organizações

INTRODUCAO

O presente resumo de artigo tem como objetivo a análise das empresas Natura e Avon e seus processos de avaliação de Recursos Humanos As empresas Natura e
Avon ocupam posições de mercado privilegiadas frente as demais empresas brasileiras na área de cosméticos. Tem como diferenciais relevantes programas de
recursos humanos voltados aos seus colaboradores, estruturas de marketing na promoção de suas ideias de empoderamento da mulher e a proteção do meio
ambiente, além de variadas ações humanistas e sociais através de seus produtos de beleza.

OBJETIVOS
Promover o desenvolvimento de seus colaboradores a partir de ferramentas já existentes nas próprias corporações, treinando e promovendo competências e
conhecimentos a partir de medidas de aprendizagem tecnológicas, atuando assim positivamente no comportamento e alinhando os objetivos de cada colaborador
aos objetivos das organizações.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e em sites de artigos para o estudo de Gestão de Recursos Humanos que explanem a importância desta gestão na área de treinamento e
desenvolvimento nas organizações

RESULTADOS

Observa-se que é preciso sempre reinventar as áreas de recursos humanos, não somente em aplicar e desenvolver pessoas, mas principalmente atuar no
desenvolvimento de competências e reformular a gestão que já se aplica na educação corporativa respeitando as vertentes culturais. De acordo com Chiavenato
(2010, p.5) “A maneira como as organizações denominam as pessoas que nela trabalham tem um significado importante: essa denominação sinaliza claramente
qual é o papel e o valor que ela atribui às pessoas”. São muitos os benefícios em se ter uma educação corporativa efetiva e abrangente, viabilizando novos talentos,
retendo e desenvolvendo colaboradores agregando valor, e promovendo uma visão holística de comercio e mercado, o que resultará no aumento da competitividade,
pois uma empresa que investe em conhecimentos estará no caminho do modelo de sucesso. Neste sentindo Inácio (2013, s/p) conclui se que “Com o
desenvolvimento científico e tecnológico, em seu sentido amplo, o conhecimento tem se tornado obsoleto em um período muito curto de tempo, exigindo uma
aprendizagem contínua e permanente.”.

CONCLUSOES

Conclui-se que é preciso colocar práticas e metodologias, para treinar os colaboradores para o perfil das empresas Natura e Avon. Fica evidente que o treinamento
reflete-se em preparar profissionais para a crescente capacitação promovendo a motivação e maximizando resultados à empresa. Para que isso ocorra, é preciso
mapear e identificar o perfil dos colaboradores e desenvolver com trilhas de aprendizagens e métodos inovadores de forma que ultrapassem a aquisição do
conhecimento e se tornem multiplicadores. Assim o investimento no capital humano em centros de Educação Corporativa mostram-se o melhor caminho

REFERENCIAS
Chiavenato, Idalberto Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações/ Idalberto Chiavenato; -3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 – 6ª
reimpressão. INÁCIO-LUZ Sandra Regina, Artigo: Ferramentas e Técnicas do Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento.
Disponível em: (#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 junho de 2020.
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4155971 - JAQUELINE LIMA BARBOSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Educação Corporativa nas Organizações

INTRODUCAO

O presente resumo de artigo tem como objetivo a análise das empresas Natura e Avon e seus processos de avaliação de Recursos Humanos As empresas Natura e
Avon ocupam posições de mercado privilegiadas frente as demais empresas brasileiras na área de cosméticos. Tem como diferenciais relevantes programas de
recursos humanos voltados aos seus colaboradores, estruturas de marketing na promoção de suas ideias de empoderamento da mulher e a proteção do meio
ambiente, além de variadas ações humanistas e sociais através de seus produtos de beleza.

OBJETIVOS
Promover o desenvolvimento de seus colaboradores a partir de ferramentas já existentes nas próprias corporações, treinando e promovendo competências e
conhecimentos a partir de medidas de aprendizagem tecnológicas, atuando assim positivamente no comportamento e alinhando os objetivos de cada colaborador
aos objetivos das organizações.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e em sites de artigos para o estudo de Gestão de Recursos Humanos que explanem a importância desta gestão na área de treinamento e
desenvolvimento nas organizações

RESULTADOS

Observa-se que é preciso sempre reinventar as áreas de recursos humanos, não somente em aplicar e desenvolver pessoas, mas principalmente atuar no
desenvolvimento de competências e reformular a gestão que já se aplica na educação corporativa respeitando as vertentes culturais. De acordo com Chiavenato
(2010, p.5) “A maneira como as organizações denominam as pessoas que nela trabalham tem um significado importante: essa denominação sinaliza claramente
qual é o papel e o valor que ela atribui às pessoas”. São muitos os benefícios em se ter uma educação corporativa efetiva e abrangente, viabilizando novos talentos,
retendo e desenvolvendo colaboradores agregando valor, e promovendo uma visão holística de comercio e mercado, o que resultará no aumento da competitividade,
pois uma empresa que investe em conhecimentos estará no caminho do modelo de sucesso. Neste sentindo Inácio (2013, s/p) conclui se que “Com o
desenvolvimento científico e tecnológico, em seu sentido amplo, o conhecimento tem se tornado obsoleto em um período muito curto de tempo, exigindo uma
aprendizagem contínua e permanente.”.

CONCLUSOES

Conclui-se que é preciso colocar práticas e metodologias, para treinar os colaboradores para o perfil das empresas Natura e Avon. Fica evidente que o treinamento
reflete-se em preparar profissionais para a crescente capacitação promovendo a motivação e maximizando resultados à empresa. Para que isso ocorra, é preciso
mapear e identificar o perfil dos colaboradores e desenvolver com trilhas de aprendizagens e métodos inovadores de forma que ultrapassem a aquisição do
conhecimento e se tornem multiplicadores. Assim o investimento no capital humano em centros de Educação Corporativa mostram-se o melhor caminho

REFERENCIAS
Chiavenato, Idalberto Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações/ Idalberto Chiavenato; -3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 – 6ª
reimpressão. INÁCIO-LUZ Sandra Regina, Artigo: Ferramentas e Técnicas do Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento.
Disponível em: (#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 junho de 2020.
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4195451 - ANA ROSA SOUZA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Educação Corporativa nas Organizações

INTRODUCAO

O presente resumo de artigo tem como objetivo a análise das empresas Natura e Avon e seus processos de avaliação de Recursos Humanos As empresas Natura e
Avon ocupam posições de mercado privilegiadas frente as demais empresas brasileiras na área de cosméticos. Tem como diferenciais relevantes programas de
recursos humanos voltados aos seus colaboradores, estruturas de marketing na promoção de suas ideias de empoderamento da mulher e a proteção do meio
ambiente, além de variadas ações humanistas e sociais através de seus produtos de beleza.

OBJETIVOS
Promover o desenvolvimento de seus colaboradores a partir de ferramentas já existentes nas próprias corporações, treinando e promovendo competências e
conhecimentos a partir de medidas de aprendizagem tecnológicas, atuando assim positivamente no comportamento e alinhando os objetivos de cada colaborador
aos objetivos das organizações.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e em sites de artigos para o estudo de Gestão de Recursos Humanos que explanem a importância desta gestão na área de treinamento e
desenvolvimento nas organizações

RESULTADOS

Observa-se que é preciso sempre reinventar as áreas de recursos humanos, não somente em aplicar e desenvolver pessoas, mas principalmente atuar no
desenvolvimento de competências e reformular a gestão que já se aplica na educação corporativa respeitando as vertentes culturais. De acordo com Chiavenato
(2010, p.5) “A maneira como as organizações denominam as pessoas que nela trabalham tem um significado importante: essa denominação sinaliza claramente
qual é o papel e o valor que ela atribui às pessoas”. São muitos os benefícios em se ter uma educação corporativa efetiva e abrangente, viabilizando novos talentos,
retendo e desenvolvendo colaboradores agregando valor, e promovendo uma visão holística de comercio e mercado, o que resultará no aumento da competitividade,
pois uma empresa que investe em conhecimentos estará no caminho do modelo de sucesso. Neste sentindo Inácio (2013, s/p) conclui se que “Com o
desenvolvimento científico e tecnológico, em seu sentido amplo, o conhecimento tem se tornado obsoleto em um período muito curto de tempo, exigindo uma
aprendizagem contínua e permanente.”.

CONCLUSOES

Conclui-se que é preciso colocar práticas e metodologias, para treinar os colaboradores para o perfil das empresas Natura e Avon. Fica evidente que o treinamento
reflete-se em preparar profissionais para a crescente capacitação promovendo a motivação e maximizando resultados à empresa. Para que isso ocorra, é preciso
mapear e identificar o perfil dos colaboradores e desenvolver com trilhas de aprendizagens e métodos inovadores de forma que ultrapassem a aquisição do
conhecimento e se tornem multiplicadores. Assim o investimento no capital humano em centros de Educação Corporativa mostram-se o melhor caminho

REFERENCIAS
Chiavenato, Idalberto Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações/ Idalberto Chiavenato; -3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 – 6ª
reimpressão. INÁCIO-LUZ Sandra Regina, Artigo: Ferramentas e Técnicas do Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento.
Disponível em: (#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 junho de 2020.

Página 114



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11226 Administração 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4215460 - BEATRIZ ROCHA GOMES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Educação Corporativa nas Organizações

INTRODUCAO

O presente resumo de artigo tem como objetivo a análise das empresas Natura e Avon e seus processos de avaliação de Recursos Humanos As empresas Natura e
Avon ocupam posições de mercado privilegiadas frente as demais empresas brasileiras na área de cosméticos. Tem como diferenciais relevantes programas de
recursos humanos voltados aos seus colaboradores, estruturas de marketing na promoção de suas ideias de empoderamento da mulher e a proteção do meio
ambiente, além de variadas ações humanistas e sociais através de seus produtos de beleza.

OBJETIVOS
Promover o desenvolvimento de seus colaboradores a partir de ferramentas já existentes nas próprias corporações, treinando e promovendo competências e
conhecimentos a partir de medidas de aprendizagem tecnológicas, atuando assim positivamente no comportamento e alinhando os objetivos de cada colaborador
aos objetivos das organizações.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica e em sites de artigos para o estudo de Gestão de Recursos Humanos que explanem a importância desta gestão na área de treinamento e
desenvolvimento nas organizações

RESULTADOS

Observa-se que é preciso sempre reinventar as áreas de recursos humanos, não somente em aplicar e desenvolver pessoas, mas principalmente atuar no
desenvolvimento de competências e reformular a gestão que já se aplica na educação corporativa respeitando as vertentes culturais. De acordo com Chiavenato
(2010, p.5) “A maneira como as organizações denominam as pessoas que nela trabalham tem um significado importante: essa denominação sinaliza claramente
qual é o papel e o valor que ela atribui às pessoas”. São muitos os benefícios em se ter uma educação corporativa efetiva e abrangente, viabilizando novos talentos,
retendo e desenvolvendo colaboradores agregando valor, e promovendo uma visão holística de comercio e mercado, o que resultará no aumento da competitividade,
pois uma empresa que investe em conhecimentos estará no caminho do modelo de sucesso. Neste sentindo Inácio (2013, s/p) conclui se que “Com o
desenvolvimento científico e tecnológico, em seu sentido amplo, o conhecimento tem se tornado obsoleto em um período muito curto de tempo, exigindo uma
aprendizagem contínua e permanente.”.

CONCLUSOES

Conclui-se que é preciso colocar práticas e metodologias, para treinar os colaboradores para o perfil das empresas Natura e Avon. Fica evidente que o treinamento
reflete-se em preparar profissionais para a crescente capacitação promovendo a motivação e maximizando resultados à empresa. Para que isso ocorra, é preciso
mapear e identificar o perfil dos colaboradores e desenvolver com trilhas de aprendizagens e métodos inovadores de forma que ultrapassem a aquisição do
conhecimento e se tornem multiplicadores. Assim o investimento no capital humano em centros de Educação Corporativa mostram-se o melhor caminho

REFERENCIAS
Chiavenato, Idalberto Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações/ Idalberto Chiavenato; -3.ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2010 – 6ª
reimpressão. INÁCIO-LUZ Sandra Regina, Artigo: Ferramentas e Técnicas do Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento.
Disponível em: (#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 junho de 2020.
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4129105 - WEBERTH PIRES CAVALCANTE DE OLIVEIRA SÁ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Psicologia organizacional: - O sucesso depende do ambiente!

INTRODUCAO
O artigo em questão, tem por objetivo analisar e indicar as principais influências do clima organizacional no sucesso corporativo, assim dando espaço para
maximizar lucros, minimizar custos e otimizar o tempo, estabelecendo uma relação harmoniosa entre colaborador e empresa. Nesse contexto o clima organizacional
e a psicologia organizacional em si propõem uma nova forma de pensar e motivar cada colaborador.

OBJETIVOS Descrever a psicologia organizacional e sua influência no clima organizacional, buscando mostrar que esta pode ser usado como, fator motivacional.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada foram pesquisas bibliográficas, onde o objetivo principal foi compreender o assunto e como isso interfere no clima organizacional,
realizando análise e contextualização da teoria através dos especialistas GIBERT, Maria Agnes Pérez, e Josimeire Queiroz.

RESULTADOS

Mediante o atual cenário corporativoa psicologia organizacional é a vertente da responsável por desenvolver práticas estratégicas para negócios e empresas.Em um
mercado cada vez mais disputado, as demandas de produção e lucro precisam ser conciliadas com as necessidades dos profissionais, afinal, uma equipe só
desenvolve um bom trabalho se estiver em adequadas condições físicas e sociais. Tem o papel de promover a qualidade de vida dos colaboradores, o que gera
benefícios para o alcance de produtividade e lucro. A psicologia organizacional é uma área de atuação da psicologia voltada para o trabalho em contextos
corporativos. Tem como focoos recursos humanos da companhia, buscando alinhar os interesses da empresa e as necessidades dos colaboradores. A proposta é
promover qualidade de vida e condições propícias para que os profissionais tenham o máximo de produtividade e bom desempenho.Quando os funcionários se
sentem bem no ambiente de trabalho, produzem mais e com mais qualidade. Isso envolve o respeito aos horários de pausa (para almoço e lanche, por exemplo),
segurança no ambiente, possibilidade de ser ouvido pelos colegas, respeito mútuo, boa relação com os gestores, acolhimento no grupo, competitividade em doses
brandas, ética profissional e vários outros fatores.

CONCLUSOES
conjunto de elementos favorece o bem-estar do trabalhador e cria condições para que ele tenha um rendimento positivo. É papel da psicologia organizacional
promover condições de boa convivência e que estimulem a produtividade, fazendo uma mediação entre os interesses empresariais e a qualidade de vida da equipe.

REFERENCIAS

GILBERT, Maria Agnes Pérez. Saúde mental no trabalho: um estudo fenomenológico com psicólogos organizacionais. 2007. 209 p. Dissertação(Mestrado em
Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2007. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos Recursos Humanos nas
Organizações. 6ª tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1999. OLIVEIRA,Djalma de pinho Rebouças. Planejamento estratégico: Conceito, metodologia e práticas. São
Paulo: Atlas, 2018.
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4237480 - JUCIELLI SANTOS SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Psicologia organizacional: - O sucesso depende do ambiente!

INTRODUCAO
O artigo em questão, tem por objetivo analisar e indicar as principais influências do clima organizacional no sucesso corporativo, assim dando espaço para
maximizar lucros, minimizar custos e otimizar o tempo, estabelecendo uma relação harmoniosa entre colaborador e empresa. Nesse contexto o clima organizacional
e a psicologia organizacional em si propõem uma nova forma de pensar e motivar cada colaborador.

OBJETIVOS Descrever a psicologia organizacional e sua influência no clima organizacional, buscando mostrar que esta pode ser usado como, fator motivacional.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada foram pesquisas bibliográficas, onde o objetivo principal foi compreender o assunto e como isso interfere no clima organizacional,
realizando análise e contextualização da teoria através dos especialistas GIBERT, Maria Agnes Pérez, e Josimeire Queiroz.

RESULTADOS

Mediante o atual cenário corporativoa psicologia organizacional é a vertente da responsável por desenvolver práticas estratégicas para negócios e empresas.Em um
mercado cada vez mais disputado, as demandas de produção e lucro precisam ser conciliadas com as necessidades dos profissionais, afinal, uma equipe só
desenvolve um bom trabalho se estiver em adequadas condições físicas e sociais. Tem o papel de promover a qualidade de vida dos colaboradores, o que gera
benefícios para o alcance de produtividade e lucro. A psicologia organizacional é uma área de atuação da psicologia voltada para o trabalho em contextos
corporativos. Tem como focoos recursos humanos da companhia, buscando alinhar os interesses da empresa e as necessidades dos colaboradores. A proposta é
promover qualidade de vida e condições propícias para que os profissionais tenham o máximo de produtividade e bom desempenho.Quando os funcionários se
sentem bem no ambiente de trabalho, produzem mais e com mais qualidade. Isso envolve o respeito aos horários de pausa (para almoço e lanche, por exemplo),
segurança no ambiente, possibilidade de ser ouvido pelos colegas, respeito mútuo, boa relação com os gestores, acolhimento no grupo, competitividade em doses
brandas, ética profissional e vários outros fatores.

CONCLUSOES
conjunto de elementos favorece o bem-estar do trabalhador e cria condições para que ele tenha um rendimento positivo. É papel da psicologia organizacional
promover condições de boa convivência e que estimulem a produtividade, fazendo uma mediação entre os interesses empresariais e a qualidade de vida da equipe.

REFERENCIAS

GILBERT, Maria Agnes Pérez. Saúde mental no trabalho: um estudo fenomenológico com psicólogos organizacionais. 2007. 209 p. Dissertação(Mestrado em
Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2007. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos Recursos Humanos nas
Organizações. 6ª tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1999. OLIVEIRA,Djalma de pinho Rebouças. Planejamento estratégico: Conceito, metodologia e práticas. São
Paulo: Atlas, 2018.
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4237471 - JENIFER SILVA ARAUJO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO A Relação entre comunicação e motivação nas Organizações

INTRODUCAO
A boa comunicação é algo essencial para o sucesso de uma organização. Colaboradores bem informados são mais motivados e geram melhores resultados dentro
das organizações. A boa comunicação influencia diretamente no relacionamento entre a empresa e seus funcionários, permitindo uma melhor performance. Desta
forma o investimento em comunicação é uma forte arma de produtividades para as empresas modernas.

OBJETIVOS
Dentro das empresas, é comum que muitas informações se percam no processo informativo, provocando problemas e consequentemente baixos níveis de
desempenho. Assim, este trabalho tem como objetivo tratar o tema comunicação com a importância que lhe é devida dentro das organizações, e mais
especificamente a falta dela dentro do ambiente de trabalho.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento desse trabalho e o enriquecimento de informações atribuídas, para abordar o tema comunicação e como ela está pressente na vida pessoal e
profissional de cada um, foram utilizadas pesquisas através de sites especializados, bem como bibliográfica sobre o tema, com o intuído de elaborar uma visão
abrangente sobre o assunto.

RESULTADOS

Toda empresa deve trabalhar sua comunicação interna para passar os valores com os quais o colaborador se identifica e se orgulha de trabalhar ali. A comunicação
deve ajudar as pessoas a enxergarem como elas são importantes no desenvolvimento da organização. Para obter uma comunicação eficaz na empresa é
fundamental saber ser claro, consistente, assertivo e completo. É muito comum que, em uma reunião da empresa, apenas os gerentes estejam presentes ou mesmo
um pequeno grupo da diretoria. Para um grande empreendimento, esse é um processo que precisa ser revisto. É essencial que todos os funcionários sejam ouvidos,
especialmente aqueles que estão na ponta dos processos ou que lidam diretamente com os clientes.

CONCLUSOES

Uma boa comunicação garante que o ambiente interno seja eficiente, evitando todos os problemas que prejudicam a produtividade e motivação dos colaboradores.
O cenário ideal é que os líderes sejam treinados para transmitir e receber as mensagens da forma correta, onde os processos de troca de informação funcionam e as
relações entre todos seja positiva.É fundamental reconhecer a importância da comunicação organizacional e desenvolvê-la de maneira clara, precisa e capaz de
acompanhar essas mudanças. Esse é o segredo para manter uma equipe alinhada, que se identifique com os valores e a cultura da empresa.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. CURY, Antônio. Organização e
Métodos: uma perspectiva comportamental. São Paulo: Atlas, 1983. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020.
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4266013 - KEYLLA DURAES OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO A Relação entre comunicação e motivação nas Organizações

INTRODUCAO
A boa comunicação é algo essencial para o sucesso de uma organização. Colaboradores bem informados são mais motivados e geram melhores resultados dentro
das organizações. A boa comunicação influencia diretamente no relacionamento entre a empresa e seus funcionários, permitindo uma melhor performance. Desta
forma o investimento em comunicação é uma forte arma de produtividades para as empresas modernas.

OBJETIVOS
Dentro das empresas, é comum que muitas informações se percam no processo informativo, provocando problemas e consequentemente baixos níveis de
desempenho. Assim, este trabalho tem como objetivo tratar o tema comunicação com a importância que lhe é devida dentro das organizações, e mais
especificamente a falta dela dentro do ambiente de trabalho.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento desse trabalho e o enriquecimento de informações atribuídas, para abordar o tema comunicação e como ela está pressente na vida pessoal e
profissional de cada um, foram utilizadas pesquisas através de sites especializados, bem como bibliográfica sobre o tema, com o intuído de elaborar uma visão
abrangente sobre o assunto.

RESULTADOS

Toda empresa deve trabalhar sua comunicação interna para passar os valores com os quais o colaborador se identifica e se orgulha de trabalhar ali. A comunicação
deve ajudar as pessoas a enxergarem como elas são importantes no desenvolvimento da organização. Para obter uma comunicação eficaz na empresa é
fundamental saber ser claro, consistente, assertivo e completo. É muito comum que, em uma reunião da empresa, apenas os gerentes estejam presentes ou mesmo
um pequeno grupo da diretoria. Para um grande empreendimento, esse é um processo que precisa ser revisto. É essencial que todos os funcionários sejam ouvidos,
especialmente aqueles que estão na ponta dos processos ou que lidam diretamente com os clientes.

CONCLUSOES

Uma boa comunicação garante que o ambiente interno seja eficiente, evitando todos os problemas que prejudicam a produtividade e motivação dos colaboradores.
O cenário ideal é que os líderes sejam treinados para transmitir e receber as mensagens da forma correta, onde os processos de troca de informação funcionam e as
relações entre todos seja positiva.É fundamental reconhecer a importância da comunicação organizacional e desenvolvê-la de maneira clara, precisa e capaz de
acompanhar essas mudanças. Esse é o segredo para manter uma equipe alinhada, que se identifique com os valores e a cultura da empresa.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. CURY, Antônio. Organização e
Métodos: uma perspectiva comportamental. São Paulo: Atlas, 1983. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020.
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4274750 - TAYANE DIAS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO A Relação entre comunicação e motivação nas Organizações

INTRODUCAO
A boa comunicação é algo essencial para o sucesso de uma organização. Colaboradores bem informados são mais motivados e geram melhores resultados dentro
das organizações. A boa comunicação influencia diretamente no relacionamento entre a empresa e seus funcionários, permitindo uma melhor performance. Desta
forma o investimento em comunicação é uma forte arma de produtividades para as empresas modernas.

OBJETIVOS
Dentro das empresas, é comum que muitas informações se percam no processo informativo, provocando problemas e consequentemente baixos níveis de
desempenho. Assim, este trabalho tem como objetivo tratar o tema comunicação com a importância que lhe é devida dentro das organizações, e mais
especificamente a falta dela dentro do ambiente de trabalho.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento desse trabalho e o enriquecimento de informações atribuídas, para abordar o tema comunicação e como ela está pressente na vida pessoal e
profissional de cada um, foram utilizadas pesquisas através de sites especializados, bem como bibliográfica sobre o tema, com o intuído de elaborar uma visão
abrangente sobre o assunto.

RESULTADOS

Toda empresa deve trabalhar sua comunicação interna para passar os valores com os quais o colaborador se identifica e se orgulha de trabalhar ali. A comunicação
deve ajudar as pessoas a enxergarem como elas são importantes no desenvolvimento da organização. Para obter uma comunicação eficaz na empresa é
fundamental saber ser claro, consistente, assertivo e completo. É muito comum que, em uma reunião da empresa, apenas os gerentes estejam presentes ou mesmo
um pequeno grupo da diretoria. Para um grande empreendimento, esse é um processo que precisa ser revisto. É essencial que todos os funcionários sejam ouvidos,
especialmente aqueles que estão na ponta dos processos ou que lidam diretamente com os clientes.

CONCLUSOES

Uma boa comunicação garante que o ambiente interno seja eficiente, evitando todos os problemas que prejudicam a produtividade e motivação dos colaboradores.
O cenário ideal é que os líderes sejam treinados para transmitir e receber as mensagens da forma correta, onde os processos de troca de informação funcionam e as
relações entre todos seja positiva.É fundamental reconhecer a importância da comunicação organizacional e desenvolvê-la de maneira clara, precisa e capaz de
acompanhar essas mudanças. Esse é o segredo para manter uma equipe alinhada, que se identifique com os valores e a cultura da empresa.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. CURY, Antônio. Organização e
Métodos: uma perspectiva comportamental. São Paulo: Atlas, 1983. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020.
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2432021 - LUCILENE TERESA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Treinamento e sua influência na satisfação do cliente

INTRODUCAO
O Treinamento tem como base a educação, no entanto, sua abrangência não é apenas o fornecimento das ferramentas para o desenvolvimento de novas habilidades
e conhecimentos, inclui a aprendizagem de forma ampla, para o desenvolvimento de novas competências, atitudes, ideias e conceitos. Contudo qual seria o seu
impacto em uma organização? Ele é realmente essencial?

OBJETIVOS Discorrer sobre como as poucas horas de treinamento de nível operacional do Banco Itaú, impactam nos resultados de satisfação dos clientes e colaboradores.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica para o estudo da influência do treinamento ofertado ao colaboradores operacionais do Banco Itaú nas avaliações dos atendimentos prestados
com fontes e citações que auxiliem na análise dos resultados.

RESULTADOS

O Banco Itaú é uma empresa que entende a importância de seu capital humano, uma de suas frentes estratégicas, é a transformacional, que engloba a Gestão de
Pessoas e também a centralidade no cliente, sendo assim, espera-se que os colaboradores atuem da melhor forma para que a satisfação seja garantida. Ele também
é transparente com os resultados, em 2018 foram em média 24 horas de treinamento por pessoa, é um bom desempenho? Não, em comparação com alguns de seus
concorrentes, como o Banco do Brasil e o Banco Bradesco, o Itaú ocuparia o 3° lugar num ranking. Com base nos relatórios anuais disponibilizados em 2018, em
primeiro lugar teríamos o Banco do Brasil com 116,20 horas por colaborador, depois o Banco Bradesco, com 38 horas e por último, o Itaú, com 24 horas. Bom, se o
foco é o cliente e seu melhor atendimento, a área operacional e comercial que estão na linha de frente, são as que recebem o maior número de treinamento? Elas
possuem uma média de apenas 29 horas anuais por pessoa, enquanto a área de trainee, uma média anual de 252 horas. Ao realizar uma busca no site Reclame Aqui,
percebe-se o reflexo da falta de treinamento nos atendimentos, o banco recebe uma nota 6.5\10 o que o classifica como regular, em contraponto seus concorrentes
Banco Bradesco e Banco do Brasil são classificados com 7,5\10.

CONCLUSOES
Conclui-se ao decorrer das pesquisas que o processo de treinamento dentro do banco, precisa de melhorias, principalmente nos níveis que lidam direto com o
atendimento e logo, influenciam a satisfação do consumidor. Sabe-se que o banco possui um bom histórico no mercado, mas o cenário bancário é competitivo, e os
treinamentos são uma peça fundamental , contudo ao analisar essa interação dentro do banco, nota-se sua desvantagem em relação aos concorrentes

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como incrementar talentos na empresa.7.ed. Barueri: Manole, 2009. ______. Gestão
de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações.4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. RECLAME AQUI. Disponível em:
(#60)https://www.reclameaqui.com.br//(#62) Acesso em 08.jun.2020.
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4013913 - ELIZABETH COSTA RAMOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Treinamento e sua influência na satisfação do cliente

INTRODUCAO
O Treinamento tem como base a educação, no entanto, sua abrangência não é apenas o fornecimento das ferramentas para o desenvolvimento de novas habilidades
e conhecimentos, inclui a aprendizagem de forma ampla, para o desenvolvimento de novas competências, atitudes, ideias e conceitos. Contudo qual seria o seu
impacto em uma organização? Ele é realmente essencial?

OBJETIVOS Discorrer sobre como as poucas horas de treinamento de nível operacional do Banco Itaú, impactam nos resultados de satisfação dos clientes e colaboradores.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica para o estudo da influência do treinamento ofertado ao colaboradores operacionais do Banco Itaú nas avaliações dos atendimentos prestados
com fontes e citações que auxiliem na análise dos resultados.

RESULTADOS

O Banco Itaú é uma empresa que entende a importância de seu capital humano, uma de suas frentes estratégicas, é a transformacional, que engloba a Gestão de
Pessoas e também a centralidade no cliente, sendo assim, espera-se que os colaboradores atuem da melhor forma para que a satisfação seja garantida. Ele também
é transparente com os resultados, em 2018 foram em média 24 horas de treinamento por pessoa, é um bom desempenho? Não, em comparação com alguns de seus
concorrentes, como o Banco do Brasil e o Banco Bradesco, o Itaú ocuparia o 3° lugar num ranking. Com base nos relatórios anuais disponibilizados em 2018, em
primeiro lugar teríamos o Banco do Brasil com 116,20 horas por colaborador, depois o Banco Bradesco, com 38 horas e por último, o Itaú, com 24 horas. Bom, se o
foco é o cliente e seu melhor atendimento, a área operacional e comercial que estão na linha de frente, são as que recebem o maior número de treinamento? Elas
possuem uma média de apenas 29 horas anuais por pessoa, enquanto a área de trainee, uma média anual de 252 horas. Ao realizar uma busca no site Reclame Aqui,
percebe-se o reflexo da falta de treinamento nos atendimentos, o banco recebe uma nota 6.5\10 o que o classifica como regular, em contraponto seus concorrentes
Banco Bradesco e Banco do Brasil são classificados com 7,5\10.

CONCLUSOES
Conclui-se ao decorrer das pesquisas que o processo de treinamento dentro do banco, precisa de melhorias, principalmente nos níveis que lidam direto com o
atendimento e logo, influenciam a satisfação do consumidor. Sabe-se que o banco possui um bom histórico no mercado, mas o cenário bancário é competitivo, e os
treinamentos são uma peça fundamental , contudo ao analisar essa interação dentro do banco, nota-se sua desvantagem em relação aos concorrentes

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como incrementar talentos na empresa.7.ed. Barueri: Manole, 2009. ______. Gestão
de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações.4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. RECLAME AQUI. Disponível em:
(#60)https://www.reclameaqui.com.br//(#62) Acesso em 08.jun.2020.
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4065034 - MIRIAM MARTINS DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Treinamento e sua influência na satisfação do cliente

INTRODUCAO
O Treinamento tem como base a educação, no entanto, sua abrangência não é apenas o fornecimento das ferramentas para o desenvolvimento de novas habilidades
e conhecimentos, inclui a aprendizagem de forma ampla, para o desenvolvimento de novas competências, atitudes, ideias e conceitos. Contudo qual seria o seu
impacto em uma organização? Ele é realmente essencial?

OBJETIVOS Discorrer sobre como as poucas horas de treinamento de nível operacional do Banco Itaú, impactam nos resultados de satisfação dos clientes e colaboradores.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica para o estudo da influência do treinamento ofertado ao colaboradores operacionais do Banco Itaú nas avaliações dos atendimentos prestados
com fontes e citações que auxiliem na análise dos resultados.

RESULTADOS

O Banco Itaú é uma empresa que entende a importância de seu capital humano, uma de suas frentes estratégicas, é a transformacional, que engloba a Gestão de
Pessoas e também a centralidade no cliente, sendo assim, espera-se que os colaboradores atuem da melhor forma para que a satisfação seja garantida. Ele também
é transparente com os resultados, em 2018 foram em média 24 horas de treinamento por pessoa, é um bom desempenho? Não, em comparação com alguns de seus
concorrentes, como o Banco do Brasil e o Banco Bradesco, o Itaú ocuparia o 3° lugar num ranking. Com base nos relatórios anuais disponibilizados em 2018, em
primeiro lugar teríamos o Banco do Brasil com 116,20 horas por colaborador, depois o Banco Bradesco, com 38 horas e por último, o Itaú, com 24 horas. Bom, se o
foco é o cliente e seu melhor atendimento, a área operacional e comercial que estão na linha de frente, são as que recebem o maior número de treinamento? Elas
possuem uma média de apenas 29 horas anuais por pessoa, enquanto a área de trainee, uma média anual de 252 horas. Ao realizar uma busca no site Reclame Aqui,
percebe-se o reflexo da falta de treinamento nos atendimentos, o banco recebe uma nota 6.5\10 o que o classifica como regular, em contraponto seus concorrentes
Banco Bradesco e Banco do Brasil são classificados com 7,5\10.

CONCLUSOES
Conclui-se ao decorrer das pesquisas que o processo de treinamento dentro do banco, precisa de melhorias, principalmente nos níveis que lidam direto com o
atendimento e logo, influenciam a satisfação do consumidor. Sabe-se que o banco possui um bom histórico no mercado, mas o cenário bancário é competitivo, e os
treinamentos são uma peça fundamental , contudo ao analisar essa interação dentro do banco, nota-se sua desvantagem em relação aos concorrentes

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como incrementar talentos na empresa.7.ed. Barueri: Manole, 2009. ______. Gestão
de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações.4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. RECLAME AQUI. Disponível em:
(#60)https://www.reclameaqui.com.br//(#62) Acesso em 08.jun.2020.
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4182022 - GABRIELLE XAVIER DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO O Benefício da Avaliação de Desempenho

INTRODUCAO

Visando o momento atual quando o mercado encontra-se instável, competitivo e em constante evolução, cada vez mais se faz necessário as empresas possuírem
mão de obra qualificada permitindo o alcance dos resultados esperados. Diante deste cenário as organizações passam a notar a importância de capacitar seus
colaboradores através de treinamento e educação corporativa e de acompanhar a performance por meio de avaliação de desempenho. Tomando como base uma
empresa do segmento atacadista de produtos alimentícios, o Atacadão, apresenta um diferencial frente aos seus concorrentes uma vez que a rede possuí um setor
de gestão de pessoas e programas de T(#38)D focado em melhor aproveitar a capacidade intelectual de cada colaborador, despertando o interesse e o engajamento
em prol de atitudes assertivas que propiciem o desenvolvimento profissional e pessoal.

OBJETIVOS
Demonstrar a eficácia e relevância do processo de Avaliação de Desempenho nas organizações, analisando ainda sua finalidade e mensurar a prática dos
colaboradores durante um determinado período de tempo.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada se deu através de pesquisas bibliográficas, onde buscou-se a compreensão da relevância do uso da ferramenta Avaliação de Desempenho,
permitindo suscitar e embasar a tomada de decisões por parte dos líderes nas organizações.

RESULTADOS

As empresas possuem a inevitabilidade necessidade de avaliar o desempenho em seus aspectos financeiros, humanos, operacionais, marketing, dentre outras
variáveis que compõem seu planejamento estratégico. Qualidade dos serviços, produtos, produtividade, atendimento aos clientes e, principalmente, o desempenho
do capital humano, que, neste sentido, demonstrará toda a competência da organização, são os pontos relevantes para garantir a supremacia frente à concorrência.
A avaliação de desempenho tem o objetivo de identificar a defasagem, desde os ângulos operacionais, estruturais, gerenciais, falta de habilidade e, inclusive, até a
falta de integração. É através dos resultados dessas avaliações que serão traçados planos de ação para resolver as falhas detectadas. De acordo com Dessler (2003
p.180) “uma avaliação geralmente culmina em uma entrevista de avaliação, na qual o supervisor e o funcionário revisam a avaliação e fazem planos para remediar as
deficiências e reforçar o bom desempenho“. Assim sendo, é possível concluir que atribuir o feedback correto, claro e conciso ao colaborador, permitindo a correção
de falhas, bem como, exaltar os pontos positivos e de proatividade, são fundamentais para o sucesso profissional dos colaboradores e, consequentemente, para o
sucesso organizacional.

CONCLUSOES
Na atualidade onde tudo é passageiro e variável o sistema de aplicar pessoas se torna essencial para melhor desenvolvimento do capital humano, motivando o
colaborador a atuar com eficiência diante as suas atividades e tendo juntamente com a organização o alcance almejado.

REFERENCIAS
DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2° ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos
humanos nas organizações. 4ª ed.Barueri SP, Manole, 2014. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020.
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4214609 - ANA PAULA DE SOUZA NUNES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO O Benefício da Avaliação de Desempenho

INTRODUCAO

Visando o momento atual quando o mercado encontra-se instável, competitivo e em constante evolução, cada vez mais se faz necessário as empresas possuírem
mão de obra qualificada permitindo o alcance dos resultados esperados. Diante deste cenário as organizações passam a notar a importância de capacitar seus
colaboradores através de treinamento e educação corporativa e de acompanhar a performance por meio de avaliação de desempenho. Tomando como base uma
empresa do segmento atacadista de produtos alimentícios, o Atacadão, apresenta um diferencial frente aos seus concorrentes uma vez que a rede possuí um setor
de gestão de pessoas e programas de T(#38)D focado em melhor aproveitar a capacidade intelectual de cada colaborador, despertando o interesse e o engajamento
em prol de atitudes assertivas que propiciem o desenvolvimento profissional e pessoal.

OBJETIVOS
Demonstrar a eficácia e relevância do processo de Avaliação de Desempenho nas organizações, analisando ainda sua finalidade e mensurar a prática dos
colaboradores durante um determinado período de tempo.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada se deu através de pesquisas bibliográficas, onde buscou-se a compreensão da relevância do uso da ferramenta Avaliação de Desempenho,
permitindo suscitar e embasar a tomada de decisões por parte dos líderes nas organizações.

RESULTADOS

As empresas possuem a inevitabilidade necessidade de avaliar o desempenho em seus aspectos financeiros, humanos, operacionais, marketing, dentre outras
variáveis que compõem seu planejamento estratégico. Qualidade dos serviços, produtos, produtividade, atendimento aos clientes e, principalmente, o desempenho
do capital humano, que, neste sentido, demonstrará toda a competência da organização, são os pontos relevantes para garantir a supremacia frente à concorrência.
A avaliação de desempenho tem o objetivo de identificar a defasagem, desde os ângulos operacionais, estruturais, gerenciais, falta de habilidade e, inclusive, até a
falta de integração. É através dos resultados dessas avaliações que serão traçados planos de ação para resolver as falhas detectadas. De acordo com Dessler (2003
p.180) “uma avaliação geralmente culmina em uma entrevista de avaliação, na qual o supervisor e o funcionário revisam a avaliação e fazem planos para remediar as
deficiências e reforçar o bom desempenho“. Assim sendo, é possível concluir que atribuir o feedback correto, claro e conciso ao colaborador, permitindo a correção
de falhas, bem como, exaltar os pontos positivos e de proatividade, são fundamentais para o sucesso profissional dos colaboradores e, consequentemente, para o
sucesso organizacional.

CONCLUSOES
Na atualidade onde tudo é passageiro e variável o sistema de aplicar pessoas se torna essencial para melhor desenvolvimento do capital humano, motivando o
colaborador a atuar com eficiência diante as suas atividades e tendo juntamente com a organização o alcance almejado.

REFERENCIAS
DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2° ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos
humanos nas organizações. 4ª ed.Barueri SP, Manole, 2014. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020.
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4224281 - VALQUIRIA SIQUEIRA DA CUNHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO O Benefício da Avaliação de Desempenho

INTRODUCAO

Visando o momento atual quando o mercado encontra-se instável, competitivo e em constante evolução, cada vez mais se faz necessário as empresas possuírem
mão de obra qualificada permitindo o alcance dos resultados esperados. Diante deste cenário as organizações passam a notar a importância de capacitar seus
colaboradores através de treinamento e educação corporativa e de acompanhar a performance por meio de avaliação de desempenho. Tomando como base uma
empresa do segmento atacadista de produtos alimentícios, o Atacadão, apresenta um diferencial frente aos seus concorrentes uma vez que a rede possuí um setor
de gestão de pessoas e programas de T(#38)D focado em melhor aproveitar a capacidade intelectual de cada colaborador, despertando o interesse e o engajamento
em prol de atitudes assertivas que propiciem o desenvolvimento profissional e pessoal.

OBJETIVOS
Demonstrar a eficácia e relevância do processo de Avaliação de Desempenho nas organizações, analisando ainda sua finalidade e mensurar a prática dos
colaboradores durante um determinado período de tempo.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada se deu através de pesquisas bibliográficas, onde buscou-se a compreensão da relevância do uso da ferramenta Avaliação de Desempenho,
permitindo suscitar e embasar a tomada de decisões por parte dos líderes nas organizações.

RESULTADOS

As empresas possuem a inevitabilidade necessidade de avaliar o desempenho em seus aspectos financeiros, humanos, operacionais, marketing, dentre outras
variáveis que compõem seu planejamento estratégico. Qualidade dos serviços, produtos, produtividade, atendimento aos clientes e, principalmente, o desempenho
do capital humano, que, neste sentido, demonstrará toda a competência da organização, são os pontos relevantes para garantir a supremacia frente à concorrência.
A avaliação de desempenho tem o objetivo de identificar a defasagem, desde os ângulos operacionais, estruturais, gerenciais, falta de habilidade e, inclusive, até a
falta de integração. É através dos resultados dessas avaliações que serão traçados planos de ação para resolver as falhas detectadas. De acordo com Dessler (2003
p.180) “uma avaliação geralmente culmina em uma entrevista de avaliação, na qual o supervisor e o funcionário revisam a avaliação e fazem planos para remediar as
deficiências e reforçar o bom desempenho“. Assim sendo, é possível concluir que atribuir o feedback correto, claro e conciso ao colaborador, permitindo a correção
de falhas, bem como, exaltar os pontos positivos e de proatividade, são fundamentais para o sucesso profissional dos colaboradores e, consequentemente, para o
sucesso organizacional.

CONCLUSOES
Na atualidade onde tudo é passageiro e variável o sistema de aplicar pessoas se torna essencial para melhor desenvolvimento do capital humano, motivando o
colaborador a atuar com eficiência diante as suas atividades e tendo juntamente com a organização o alcance almejado.

REFERENCIAS
DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2° ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos
humanos nas organizações. 4ª ed.Barueri SP, Manole, 2014. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020.
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4229207 - LUANA PEREIRA DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO O Benefício da Avaliação de Desempenho

INTRODUCAO

Visando o momento atual quando o mercado encontra-se instável, competitivo e em constante evolução, cada vez mais se faz necessário as empresas possuírem
mão de obra qualificada permitindo o alcance dos resultados esperados. Diante deste cenário as organizações passam a notar a importância de capacitar seus
colaboradores através de treinamento e educação corporativa e de acompanhar a performance por meio de avaliação de desempenho. Tomando como base uma
empresa do segmento atacadista de produtos alimentícios, o Atacadão, apresenta um diferencial frente aos seus concorrentes uma vez que a rede possuí um setor
de gestão de pessoas e programas de T(#38)D focado em melhor aproveitar a capacidade intelectual de cada colaborador, despertando o interesse e o engajamento
em prol de atitudes assertivas que propiciem o desenvolvimento profissional e pessoal.

OBJETIVOS
Demonstrar a eficácia e relevância do processo de Avaliação de Desempenho nas organizações, analisando ainda sua finalidade e mensurar a prática dos
colaboradores durante um determinado período de tempo.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada se deu através de pesquisas bibliográficas, onde buscou-se a compreensão da relevância do uso da ferramenta Avaliação de Desempenho,
permitindo suscitar e embasar a tomada de decisões por parte dos líderes nas organizações.

RESULTADOS

As empresas possuem a inevitabilidade necessidade de avaliar o desempenho em seus aspectos financeiros, humanos, operacionais, marketing, dentre outras
variáveis que compõem seu planejamento estratégico. Qualidade dos serviços, produtos, produtividade, atendimento aos clientes e, principalmente, o desempenho
do capital humano, que, neste sentido, demonstrará toda a competência da organização, são os pontos relevantes para garantir a supremacia frente à concorrência.
A avaliação de desempenho tem o objetivo de identificar a defasagem, desde os ângulos operacionais, estruturais, gerenciais, falta de habilidade e, inclusive, até a
falta de integração. É através dos resultados dessas avaliações que serão traçados planos de ação para resolver as falhas detectadas. De acordo com Dessler (2003
p.180) “uma avaliação geralmente culmina em uma entrevista de avaliação, na qual o supervisor e o funcionário revisam a avaliação e fazem planos para remediar as
deficiências e reforçar o bom desempenho“. Assim sendo, é possível concluir que atribuir o feedback correto, claro e conciso ao colaborador, permitindo a correção
de falhas, bem como, exaltar os pontos positivos e de proatividade, são fundamentais para o sucesso profissional dos colaboradores e, consequentemente, para o
sucesso organizacional.

CONCLUSOES
Na atualidade onde tudo é passageiro e variável o sistema de aplicar pessoas se torna essencial para melhor desenvolvimento do capital humano, motivando o
colaborador a atuar com eficiência diante as suas atividades e tendo juntamente com a organização o alcance almejado.

REFERENCIAS
DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2° ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos
humanos nas organizações. 4ª ed.Barueri SP, Manole, 2014. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020.

Página 127



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11234 Administração 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4231392 - GRACINETE MARIA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO O Benefício da Avaliação de Desempenho

INTRODUCAO

Visando o momento atual quando o mercado encontra-se instável, competitivo e em constante evolução, cada vez mais se faz necessário as empresas possuírem
mão de obra qualificada permitindo o alcance dos resultados esperados. Diante deste cenário as organizações passam a notar a importância de capacitar seus
colaboradores através de treinamento e educação corporativa e de acompanhar a performance por meio de avaliação de desempenho. Tomando como base uma
empresa do segmento atacadista de produtos alimentícios, o Atacadão, apresenta um diferencial frente aos seus concorrentes uma vez que a rede possuí um setor
de gestão de pessoas e programas de T(#38)D focado em melhor aproveitar a capacidade intelectual de cada colaborador, despertando o interesse e o engajamento
em prol de atitudes assertivas que propiciem o desenvolvimento profissional e pessoal.

OBJETIVOS
Demonstrar a eficácia e relevância do processo de Avaliação de Desempenho nas organizações, analisando ainda sua finalidade e mensurar a prática dos
colaboradores durante um determinado período de tempo.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada se deu através de pesquisas bibliográficas, onde buscou-se a compreensão da relevância do uso da ferramenta Avaliação de Desempenho,
permitindo suscitar e embasar a tomada de decisões por parte dos líderes nas organizações.

RESULTADOS

As empresas possuem a inevitabilidade necessidade de avaliar o desempenho em seus aspectos financeiros, humanos, operacionais, marketing, dentre outras
variáveis que compõem seu planejamento estratégico. Qualidade dos serviços, produtos, produtividade, atendimento aos clientes e, principalmente, o desempenho
do capital humano, que, neste sentido, demonstrará toda a competência da organização, são os pontos relevantes para garantir a supremacia frente à concorrência.
A avaliação de desempenho tem o objetivo de identificar a defasagem, desde os ângulos operacionais, estruturais, gerenciais, falta de habilidade e, inclusive, até a
falta de integração. É através dos resultados dessas avaliações que serão traçados planos de ação para resolver as falhas detectadas. De acordo com Dessler (2003
p.180) “uma avaliação geralmente culmina em uma entrevista de avaliação, na qual o supervisor e o funcionário revisam a avaliação e fazem planos para remediar as
deficiências e reforçar o bom desempenho“. Assim sendo, é possível concluir que atribuir o feedback correto, claro e conciso ao colaborador, permitindo a correção
de falhas, bem como, exaltar os pontos positivos e de proatividade, são fundamentais para o sucesso profissional dos colaboradores e, consequentemente, para o
sucesso organizacional.

CONCLUSOES
Na atualidade onde tudo é passageiro e variável o sistema de aplicar pessoas se torna essencial para melhor desenvolvimento do capital humano, motivando o
colaborador a atuar com eficiência diante as suas atividades e tendo juntamente com a organização o alcance almejado.

REFERENCIAS
DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2° ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos
humanos nas organizações. 4ª ed.Barueri SP, Manole, 2014. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020.
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3924459 - ANATALY DA SILVA VIEIRA GOMES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO A Importância do Treinamento para o desenvolvimento das Organizações

INTRODUCAO

Nesse artigo iremos abordar uma analise referente a empresa Ergos serviços e automação ltda - me, buscando identificar oportunidades de aprimorar o desempenho
em áreas estratégicas através do setor de Recursos Humanos. A Empresa a ser apresentada é conhecida por ser referencia no mercado na área de Gestão e
Controle através de equipamentos e software. Ela está no mercado nacional desde 2010, e representa as mais novas tecnologias para gerenciamento de segurança
e monitoramento.

OBJETIVOS
Buscar o desenvolvimento dos colaboradores para aprimorar as competências que eles já apresentam dentro de suas áreas, a fim de resolver deficiências dentro de
um setor em especifico, através de treinamentos dinâmicos, que alem de passar conhecimento irá os manter-los motivados, para que assim eles possam ter
excelência no cumprimento de suas atividades dentro da organização.

METODOLOGIA
Foi utilizada fontes bibliográfica de autores renomados e realizada pesquisas em sites confiáveis que estão envolvidos na área de Recursos Humanos, Gestão de
competências e pessoas, Treinamento (#38) Desenvolvimento.

RESULTADOS

Atualmente o treinamento e uma peça chave no desenvolvimento organizacional de qualquer empresa, a organização que considera o investimento na área de
Recursos Humanos alem de pensar no colaborador, tendo em vista que através dessa área a linha entre empregado e empregador ficar mais visível, também está
investindo em sua marca empregadora e gerando competitividade de mercado. Segundo Chiavenato (2009) o treinamento é um o processo educacional a curto
prazo, sendo aplicado de maneira organizada e sistemática, por esse motivo, para que o treinamento possa levar o desenvolvimento organizacional, é necessário
que o planejamento desse seja muito bem organizado, garantindo que os objetivos sejam alcançados ao final dele. Tento em vista problemática apresentada, pode
se analisar que qualquer deficiência dentro de uma organização pode ser revertida com um treinamento e acompanhamento da área de Recursos Humanos,
específico para a área que necessita de atenção.

CONCLUSOES
Dentro do cenário apresentado pode-se concluir que o treinamento é de extrema importância não só no inicio de uma contratação (integração), mas também no
decorrer de todo o período do colaborador dentro da empresa. Ele tem um papel de manter o colaborador atualizado com as informações da empresa, e é papel
indispensável para a motivação do mesmo.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. São Paulo: 3ª edição, 2009. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Baueri,SP: Manole,2014.
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4079302 - ERIKA RAQUEL DUTRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO A Importância do Treinamento para o desenvolvimento das Organizações

INTRODUCAO

Nesse artigo iremos abordar uma analise referente a empresa Ergos serviços e automação ltda - me, buscando identificar oportunidades de aprimorar o desempenho
em áreas estratégicas através do setor de Recursos Humanos. A Empresa a ser apresentada é conhecida por ser referencia no mercado na área de Gestão e
Controle através de equipamentos e software. Ela está no mercado nacional desde 2010, e representa as mais novas tecnologias para gerenciamento de segurança
e monitoramento.

OBJETIVOS
Buscar o desenvolvimento dos colaboradores para aprimorar as competências que eles já apresentam dentro de suas áreas, a fim de resolver deficiências dentro de
um setor em especifico, através de treinamentos dinâmicos, que alem de passar conhecimento irá os manter-los motivados, para que assim eles possam ter
excelência no cumprimento de suas atividades dentro da organização.

METODOLOGIA
Foi utilizada fontes bibliográfica de autores renomados e realizada pesquisas em sites confiáveis que estão envolvidos na área de Recursos Humanos, Gestão de
competências e pessoas, Treinamento (#38) Desenvolvimento.

RESULTADOS

Atualmente o treinamento e uma peça chave no desenvolvimento organizacional de qualquer empresa, a organização que considera o investimento na área de
Recursos Humanos alem de pensar no colaborador, tendo em vista que através dessa área a linha entre empregado e empregador ficar mais visível, também está
investindo em sua marca empregadora e gerando competitividade de mercado. Segundo Chiavenato (2009) o treinamento é um o processo educacional a curto
prazo, sendo aplicado de maneira organizada e sistemática, por esse motivo, para que o treinamento possa levar o desenvolvimento organizacional, é necessário
que o planejamento desse seja muito bem organizado, garantindo que os objetivos sejam alcançados ao final dele. Tento em vista problemática apresentada, pode
se analisar que qualquer deficiência dentro de uma organização pode ser revertida com um treinamento e acompanhamento da área de Recursos Humanos,
específico para a área que necessita de atenção.

CONCLUSOES
Dentro do cenário apresentado pode-se concluir que o treinamento é de extrema importância não só no inicio de uma contratação (integração), mas também no
decorrer de todo o período do colaborador dentro da empresa. Ele tem um papel de manter o colaborador atualizado com as informações da empresa, e é papel
indispensável para a motivação do mesmo.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. São Paulo: 3ª edição, 2009. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Baueri,SP: Manole,2014.
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4210344 - VANESSA RAMOS SANTOS CADORINI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO A Importância do Treinamento para o desenvolvimento das Organizações

INTRODUCAO

Nesse artigo iremos abordar uma analise referente a empresa Ergos serviços e automação ltda - me, buscando identificar oportunidades de aprimorar o desempenho
em áreas estratégicas através do setor de Recursos Humanos. A Empresa a ser apresentada é conhecida por ser referencia no mercado na área de Gestão e
Controle através de equipamentos e software. Ela está no mercado nacional desde 2010, e representa as mais novas tecnologias para gerenciamento de segurança
e monitoramento.

OBJETIVOS
Buscar o desenvolvimento dos colaboradores para aprimorar as competências que eles já apresentam dentro de suas áreas, a fim de resolver deficiências dentro de
um setor em especifico, através de treinamentos dinâmicos, que alem de passar conhecimento irá os manter-los motivados, para que assim eles possam ter
excelência no cumprimento de suas atividades dentro da organização.

METODOLOGIA
Foi utilizada fontes bibliográfica de autores renomados e realizada pesquisas em sites confiáveis que estão envolvidos na área de Recursos Humanos, Gestão de
competências e pessoas, Treinamento (#38) Desenvolvimento.

RESULTADOS

Atualmente o treinamento e uma peça chave no desenvolvimento organizacional de qualquer empresa, a organização que considera o investimento na área de
Recursos Humanos alem de pensar no colaborador, tendo em vista que através dessa área a linha entre empregado e empregador ficar mais visível, também está
investindo em sua marca empregadora e gerando competitividade de mercado. Segundo Chiavenato (2009) o treinamento é um o processo educacional a curto
prazo, sendo aplicado de maneira organizada e sistemática, por esse motivo, para que o treinamento possa levar o desenvolvimento organizacional, é necessário
que o planejamento desse seja muito bem organizado, garantindo que os objetivos sejam alcançados ao final dele. Tento em vista problemática apresentada, pode
se analisar que qualquer deficiência dentro de uma organização pode ser revertida com um treinamento e acompanhamento da área de Recursos Humanos,
específico para a área que necessita de atenção.

CONCLUSOES
Dentro do cenário apresentado pode-se concluir que o treinamento é de extrema importância não só no inicio de uma contratação (integração), mas também no
decorrer de todo o período do colaborador dentro da empresa. Ele tem um papel de manter o colaborador atualizado com as informações da empresa, e é papel
indispensável para a motivação do mesmo.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. São Paulo: 3ª edição, 2009. Portal do Administrador, disponível em https://administradores.com.br/artigos/o-processo-de-
comunicacao-dentro-da-empresa acesso em 31 de agosto de 2020. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas
organizações. Baueri,SP: Manole,2014.
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3542491 - JHEFFERSON MIRANDA ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carolina Nunes Franca Marina Tiemi Shio

TITULO Papel de diferentes terapias farmacológicas no fenótipo de monócitos após Infarto Agudo do Miocárdio

INTRODUCAO

A aterosclerose é uma doença de caráter progressivo, caracterizada pelo acúmulo de lipídeos e elementos fibrosos nas artérias de grande calibre. Condições que
levam ao desenvolvimento da aterosclerose, como dislipidemia, hipertensão, diabetes e tabagismo são todas associadas à disfunção endotelial. Existe grande
recorrência de desfechos cardiovasculares após o infarto do miocárdio e, neste sentido, ciclos de mobilização dos subtipos de monócitos (clássicos, intermediários
e não clássicos) secundários ao infarto podem determinar colonização de placas ateroscleróticas em diferentes estágios de desenvolvimento, contribuindo para
recorrência precoce de desfechos isquêmicos.

OBJETIVOS
Comparar quatro estratégias farmacológicas em relação ao fenótipo de monócitos envolvidos na evolução precoce e tardia de pacientes com Infarto Agudo do
Miocárdio.

METODOLOGIA

O estudo foi do tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) ou seja, aberto, aleatório e com análise cega de desfechos. Foram
incluídos pacientes de ambos os sexos com idade inferior a 75 anos, com Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, tratados com
trombolíticos nas primeiras seis horas de início dos sintomas. Foram excluídos pacientes com comorbidades que pudessem impedir a introdução dos fármacos ou a
avaliação dos tratamentos. O estudo foi registrado como ensaio clínico antes de seu início (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02428374). Os pacientes foram
aleatorizados em desenho fatorial 2x2 para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 180 mg
inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção (pacientes com estratégia de intervenção percutânea
primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 mg de clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia
convencional do IAM. Os subtipos de monócitos foram caracterizados por Citometria de fluxo no basal, após 30 dias e ao término do tratamento farmacológico (180
dias).

RESULTADOS

Foram incluídos 147 pacientes, sendo 105 homens (71%) e 42 mulheres (29%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) de 59 (52-63) e 60 (54-68),
respectivamente. Houve maior porcentagem de monócitos intermediários no grupo Sinvastatina + Ezetimiba + Clopidogrel, sem diferenças para monócitos não
clássicos e clássicos (p=0,020; p=0,097 e p=0,158, respectivamente. Teste de Kruskal-Wallis). Uma ação anti-inflamatória menos potente era esperada para esse
braço de tratamento, uma vez que o Clopidogrel possui metabolismo pelo citocromo P450 CYP 3A4 que é o mesmo sítio de metabolismo da Sinvastatina (mas não
da Rosuvastatina), diminuindo a magnitude do efeito pleiotropico anti-inflamatório exercido pela Sinvastatina. Os dados guardam relação com os resultados
apresentados por Rogacev (2011) e indicam que a escolha da terapia farmacológica (hipolipemiante e antiplaquetária) possa modular o fenótipo dos monócitos.

CONCLUSOES
A escolha da estratégia farmacológica pode ser determinante para determinar o fenótipo dos monócitos, em pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio sob
tratamento farmacológico.

REFERENCIAS
1. Pereira IA, Borba EF. Swiss Med. Wkly 2008;138:534–9. 2. Moore KJ, Tabas I. Cell 2011;145:341–55. 3. Rowan CG, Brunelli SM, Munson J, et al.
Pharmacoepidemiol Dru Saf 2012;21:494-506. 4. Rogacev KS, Seiler S, Zawada AM, et al. Eur Heart J 2011;32:84-92.
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TITULO Papel de diferentes terapias farmacológicas no fenótipo de monócitos após Infarto Agudo do Miocárdio

INTRODUCAO

A aterosclerose é uma doença de caráter progressivo, caracterizada pelo acúmulo de lipídeos e elementos fibrosos nas artérias de grande calibre. Condições que
levam ao desenvolvimento da aterosclerose, como dislipidemia, hipertensão, diabetes e tabagismo são todas associadas à disfunção endotelial. Existe grande
recorrência de desfechos cardiovasculares após o infarto do miocárdio e, neste sentido, ciclos de mobilização dos subtipos de monócitos (clássicos, intermediários
e não clássicos) secundários ao infarto podem determinar colonização de placas ateroscleróticas em diferentes estágios de desenvolvimento, contribuindo para
recorrência precoce de desfechos isquêmicos.

OBJETIVOS
Comparar quatro estratégias farmacológicas em relação ao fenótipo de monócitos envolvidos na evolução precoce e tardia de pacientes com Infarto Agudo do
Miocárdio.

METODOLOGIA

O estudo foi do tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) ou seja, aberto, aleatório e com análise cega de desfechos. Foram
incluídos pacientes de ambos os sexos com idade inferior a 75 anos, com Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, tratados com
trombolíticos nas primeiras seis horas de início dos sintomas. Foram excluídos pacientes com comorbidades que pudessem impedir a introdução dos fármacos ou a
avaliação dos tratamentos. O estudo foi registrado como ensaio clínico antes de seu início (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02428374). Os pacientes foram
aleatorizados em desenho fatorial 2x2 para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 180 mg
inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção (pacientes com estratégia de intervenção percutânea
primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 mg de clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia
convencional do IAM. Os subtipos de monócitos foram caracterizados por Citometria de fluxo no basal, após 30 dias e ao término do tratamento farmacológico (180
dias).

RESULTADOS

Foram incluídos 147 pacientes, sendo 105 homens (71%) e 42 mulheres (29%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) de 59 (52-63) e 60 (54-68),
respectivamente. Houve maior porcentagem de monócitos intermediários no grupo Sinvastatina + Ezetimiba + Clopidogrel, sem diferenças para monócitos não
clássicos e clássicos (p=0,020; p=0,097 e p=0,158, respectivamente. Teste de Kruskal-Wallis). Uma ação anti-inflamatória menos potente era esperada para esse
braço de tratamento, uma vez que o Clopidogrel possui metabolismo pelo citocromo P450 CYP 3A4 que é o mesmo sítio de metabolismo da Sinvastatina (mas não
da Rosuvastatina), diminuindo a magnitude do efeito pleiotropico anti-inflamatório exercido pela Sinvastatina. Os dados guardam relação com os resultados
apresentados por Rogacev (2011) e indicam que a escolha da terapia farmacológica (hipolipemiante e antiplaquetária) possa modular o fenótipo dos monócitos.

CONCLUSOES
A escolha da estratégia farmacológica pode ser determinante para determinar o fenótipo dos monócitos, em pacientes após Infarto Agudo do Miocárdio sob
tratamento farmacológico.

REFERENCIAS
1. Pereira IA, Borba EF. Swiss Med. Wkly 2008;138:534–9. 2. Moore KJ, Tabas I. Cell 2011;145:341–55. 3. Rowan CG, Brunelli SM, Munson J, et al.
Pharmacoepidemiol Dru Saf 2012;21:494-506. 4. Rogacev KS, Seiler S, Zawada AM, et al. Eur Heart J 2011;32:84-92.
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TITULO Caracterização fenotípica de subtipos de monócitos no Infarto Agudo do Miocárdio

INTRODUCAO
A aterosclerose é hoje compreendida como doença inflamatória e autoimune crônica, envolvendo respostas dos compartimentos celulares e humorais da imunidade
inata e adaptativa. A mobilização dos subtipos de monócitos (clássicos, intermediários e não clássicos) secundários ao infarto pode estar associada ao tempo de
tratamento farmacológico, baseado em hipolipemiantes e anti-plaquetários.

OBJETIVOS
Identificar, quantificar e caracterizar fenotipicamente os subtipos de monócitos envolvidos na evolução precoce e tardia de pacientes com Infarto Agudo do
Miocárdio.

METODOLOGIA

O estudo foi do tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) ou seja, aberto, aleatório e com análise cega de desfechos. Foram
incluídos pacientes de ambos os sexos com idade inferior a 75 anos, com Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, tratados com
trombolíticos nas primeiras seis horas de início dos sintomas. Foram excluídos pacientes com comorbidades que pudessem impedir a introdução dos fármacos ou a
avaliação dos tratamentos. O estudo foi registrado como ensaio clínico antes de seu início (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02428374). Os pacientes foram
aleatorizados em desenho fatorial 2x2 para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 180 mg
inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção (pacientes com estratégia de intervenção percutânea
primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 mg de clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia
convencional do IAM. Os subtipos de monócitos foram caracterizados por Citometria de fluxo no basal, após 30 dias e ao término do tratamento farmacológico (180
dias).

RESULTADOS

Foram incluídos 147 pacientes, sendo 105 homens (71%) e 42 mulheres (29%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) de 59 (52-63) e 60 (54-68),
respectivamente. Houve aumento de monócitos clássicos após seis meses e redução de monócitos não-clássicos, sem diferenças para monócitos intermediários
(p(#60)0,0001; p(#60)0,0001 e p=0,299, respectivamente. Teste de Friedman). Os dados sugerem que embora submetidos aos tratamentos hipolipemiantes e
antiplaquetários para IAM mais efetivos existentes no mercado, os pacientes ainda apresentam um risco residual inflamatório, após seis meses de tratamento.
Monócitos intermediários têm sido considerados células em um estágio transitório de diferenciação, podendo originar os demais subtipos, de acordo com o
microambiente ao qual os pacientes estão submetidos.

CONCLUSOES
Houve manutenção de níveis elevados de monócitos inflamatórios (clássicos) e menor porcentagem de monócitos não-clássicos (antiinflamatórios), sugerindo que
embora sob tratamento farmacológico, o risco residual inflamatório é mantido mesmo após seis meses de tratamento farmacológico.

REFERENCIAS
1. Pereira IA, Borba EF. Swiss Med. Wkly 2008;138:534–9. 2. Moore KJ, Tabas I. Cell 2011;145:341–55. 3. Rao X, Huang X, Zhou Z, et al. Biostat Bioinforma Biomath
2013;3:71-85. 4. Czepluch FS, Kuschicke H, Dellas C, et al. J Int Med 2014;275:144-54.
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TITULO Caracterização fenotípica de subtipos de monócitos no Infarto Agudo do Miocárdio

INTRODUCAO
A aterosclerose é hoje compreendida como doença inflamatória e autoimune crônica, envolvendo respostas dos compartimentos celulares e humorais da imunidade
inata e adaptativa. A mobilização dos subtipos de monócitos (clássicos, intermediários e não clássicos) secundários ao infarto pode estar associada ao tempo de
tratamento farmacológico, baseado em hipolipemiantes e anti-plaquetários.

OBJETIVOS
Identificar, quantificar e caracterizar fenotipicamente os subtipos de monócitos envolvidos na evolução precoce e tardia de pacientes com Infarto Agudo do
Miocárdio.

METODOLOGIA

O estudo foi do tipo PROBE (prospective, randomized, open label trial with blinded endpoints) ou seja, aberto, aleatório e com análise cega de desfechos. Foram
incluídos pacientes de ambos os sexos com idade inferior a 75 anos, com Infarto Agudo do Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, tratados com
trombolíticos nas primeiras seis horas de início dos sintomas. Foram excluídos pacientes com comorbidades que pudessem impedir a introdução dos fármacos ou a
avaliação dos tratamentos. O estudo foi registrado como ensaio clínico antes de seu início (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02428374). Os pacientes foram
aleatorizados em desenho fatorial 2x2 para tratamento com rosuvastatina 20 mg/dia ou sinvastatina 40 mg/dia + ezetimiba 10 mg/dia, bem como ticagrelor 180 mg
inicialmente e 90 mg 2x/dia de manutenção ou clopidogrel 600 mg inicialmente e 75 mg/dia de manutenção (pacientes com estratégia de intervenção percutânea
primária) ou 90 mg de ticagrelor (dose inicial e mantida 12/12h) e 300 mg de clopidogrel (seguido de 75 mg/dia, quando do uso de trombolíticos), além da terapia
convencional do IAM. Os subtipos de monócitos foram caracterizados por Citometria de fluxo no basal, após 30 dias e ao término do tratamento farmacológico (180
dias).

RESULTADOS

Foram incluídos 147 pacientes, sendo 105 homens (71%) e 42 mulheres (29%), com idade mediana (intervalo interquartis – IQ) de 59 (52-63) e 60 (54-68),
respectivamente. Houve aumento de monócitos clássicos após seis meses e redução de monócitos não-clássicos, sem diferenças para monócitos intermediários
(p(#60)0,0001; p(#60)0,0001 e p=0,299, respectivamente. Teste de Friedman). Os dados sugerem que embora submetidos aos tratamentos hipolipemiantes e
antiplaquetários para IAM mais efetivos existentes no mercado, os pacientes ainda apresentam um risco residual inflamatório, após seis meses de tratamento.
Monócitos intermediários têm sido considerados células em um estágio transitório de diferenciação, podendo originar os demais subtipos, de acordo com o
microambiente ao qual os pacientes estão submetidos.

CONCLUSOES
Houve manutenção de níveis elevados de monócitos inflamatórios (clássicos) e menor porcentagem de monócitos não-clássicos (antiinflamatórios), sugerindo que
embora sob tratamento farmacológico, o risco residual inflamatório é mantido mesmo após seis meses de tratamento farmacológico.

REFERENCIAS
1. Pereira IA, Borba EF. Swiss Med. Wkly 2008;138:534–9. 2. Moore KJ, Tabas I. Cell 2011;145:341–55. 3. Rao X, Huang X, Zhou Z, et al. Biostat Bioinforma Biomath
2013;3:71-85. 4. Czepluch FS, Kuschicke H, Dellas C, et al. J Int Med 2014;275:144-54.
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TITULO Importância da terapia nutricional na cardiopatia congênita.

INTRODUCAO

A cardiopatia congênita atinge os dois primeiros meses dos bebês causadas por anomalias em sua formação no período gestacional ou por questão hereditária. ¹
Normalmente quando menor incidência e agravo, tem uma tendência a sumir em curto prazo e a longo prazo a intervenção cirúrgica é necessária. ² Propiciam um
alto risco para o desequilíbrio energético, pois há um aumento das necessidades e uma nutrição insuficiente ou inadequada, levando a uma desnutrição e
prejudicando o desenvolvimento e o crescimento da criança, portanto, a terapia nutricional se mostra essencial para um adequado ganho de peso e estatura.²

OBJETIVOS
Demonstrar a importância da terapia nutricional, verificando a aceitabilidade e maneira de alimentação adequada para pacientes portadores de cardiopatia
congênita.

METODOLOGIA
Utilizamos o método de pesquisa fundamentada em uma revisão bibliográfica por meio das bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS referente aos últimos 5
(cinco) anos. Foram selecionados seis artigos que relatam o estudo de caso perante a situação patológica da infância juvenil com cardiopatia e similares.

RESULTADOS

Os estudos demonstraram que a conduta nutricional recupera e mantem o estado nutricional, diminuindo o risco de complicações cirúrgicas, fornecendo o aporte
adequado de macronutrientes, evitando hipoalimentação ou hiperalimentação, bem como, aporte adequado de micronutrientes, prevenindo carências nutricionais,
que são comuns em crianças cardiopatas. A cardiopatia congênita (CC) é uma anormalidade na estrutura e função cardiocirculatória, que está presente desde o
nascimento e em alguns casos é descoberta após vários anos. Essas alterações geralmente resultam de alterações no período embrionário e no desenvolvimento
fetal defeituoso, sendo consideradas umas das mais sérias doenças crônicas em crianças.1-6

CONCLUSOES
Concluímos a importância de um acompanhamento nutricional adequado, antes, durante e depois da hospitalização, pois minimizará possíveis transtornos, como
perda de apetite, eminentes sinais de subnutrição e reinternações hospitalares.

REFERENCIAS

1. BELO WA. Perfil clínico-hospitalar de crianças com cardiopatia congênita. Caderno de saúde coletiva. vol.24. no.2 Rio de Janeiro, 2016. 2. LOPES SAVA.
Mortalidade para Cardiopatias Congênitas e Fatores de Risco Associados em Recém-Nascidos. Um Estudo de Coorte. Arq. Bras. Cardiol. vol.111 no.5 São
Paulo,2018. 3. SILVA GV. Apoio social e qualidade de vida de famílias de crianças com cardiopatia congênita. Ciência (#38) Saúde Coletiva 25, 3153-3162, 2020. 4.
AMARAL F. Quando suspeitar de cardiopatia congênita no recém-nascido. Medicina (Ribeirão Preto) 35 (2), 192-197, 2002. 5. SILVA AL. Caracterização de crianças
com cardiopatias congênitas em um hospital no estado da Paraíba. Saúde Coletiva (Barueri), 2781-2788, 2020. 6. SCHUNK ER. Déficit funcional em crianças com
cardiopatias congênitas submetidas à correção cirúrgica após alta da unidade de terapia intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva 32 (2), 261-267, 2020.

Página 136



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11240 Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4378075 - ALVARO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO Importância da terapia nutricional na cardiopatia congênita.

INTRODUCAO

A cardiopatia congênita atinge os dois primeiros meses dos bebês causadas por anomalias em sua formação no período gestacional ou por questão hereditária. ¹
Normalmente quando menor incidência e agravo, tem uma tendência a sumir em curto prazo e a longo prazo a intervenção cirúrgica é necessária. ² Propiciam um
alto risco para o desequilíbrio energético, pois há um aumento das necessidades e uma nutrição insuficiente ou inadequada, levando a uma desnutrição e
prejudicando o desenvolvimento e o crescimento da criança, portanto, a terapia nutricional se mostra essencial para um adequado ganho de peso e estatura.²

OBJETIVOS
Demonstrar a importância da terapia nutricional, verificando a aceitabilidade e maneira de alimentação adequada para pacientes portadores de cardiopatia
congênita.

METODOLOGIA
Utilizamos o método de pesquisa fundamentada em uma revisão bibliográfica por meio das bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS referente aos últimos 5
(cinco) anos. Foram selecionados seis artigos que relatam o estudo de caso perante a situação patológica da infância juvenil com cardiopatia e similares.

RESULTADOS

Os estudos demonstraram que a conduta nutricional recupera e mantem o estado nutricional, diminuindo o risco de complicações cirúrgicas, fornecendo o aporte
adequado de macronutrientes, evitando hipoalimentação ou hiperalimentação, bem como, aporte adequado de micronutrientes, prevenindo carências nutricionais,
que são comuns em crianças cardiopatas. A cardiopatia congênita (CC) é uma anormalidade na estrutura e função cardiocirculatória, que está presente desde o
nascimento e em alguns casos é descoberta após vários anos. Essas alterações geralmente resultam de alterações no período embrionário e no desenvolvimento
fetal defeituoso, sendo consideradas umas das mais sérias doenças crônicas em crianças.1-6

CONCLUSOES
Concluímos a importância de um acompanhamento nutricional adequado, antes, durante e depois da hospitalização, pois minimizará possíveis transtornos, como
perda de apetite, eminentes sinais de subnutrição e reinternações hospitalares.

REFERENCIAS

1. BELO WA. Perfil clínico-hospitalar de crianças com cardiopatia congênita. Caderno de saúde coletiva. vol.24. no.2 Rio de Janeiro, 2016. 2. LOPES SAVA.
Mortalidade para Cardiopatias Congênitas e Fatores de Risco Associados em Recém-Nascidos. Um Estudo de Coorte. Arq. Bras. Cardiol. vol.111 no.5 São
Paulo,2018. 3. SILVA GV. Apoio social e qualidade de vida de famílias de crianças com cardiopatia congênita. Ciência (#38) Saúde Coletiva 25, 3153-3162, 2020. 4.
AMARAL F. Quando suspeitar de cardiopatia congênita no recém-nascido. Medicina (Ribeirão Preto) 35 (2), 192-197, 2002. 5. SILVA AL. Caracterização de crianças
com cardiopatias congênitas em um hospital no estado da Paraíba. Saúde Coletiva (Barueri), 2781-2788, 2020. 6. SCHUNK ER. Déficit funcional em crianças com
cardiopatias congênitas submetidas à correção cirúrgica após alta da unidade de terapia intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva 32 (2), 261-267, 2020.

Página 137



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11240 Desnutrição e Desenvolvimento Fisiológico 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4379519 - ANA CARLA CAMPOS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clara Rodrigues

TITULO Importância da terapia nutricional na cardiopatia congênita.

INTRODUCAO

A cardiopatia congênita atinge os dois primeiros meses dos bebês causadas por anomalias em sua formação no período gestacional ou por questão hereditária. ¹
Normalmente quando menor incidência e agravo, tem uma tendência a sumir em curto prazo e a longo prazo a intervenção cirúrgica é necessária. ² Propiciam um
alto risco para o desequilíbrio energético, pois há um aumento das necessidades e uma nutrição insuficiente ou inadequada, levando a uma desnutrição e
prejudicando o desenvolvimento e o crescimento da criança, portanto, a terapia nutricional se mostra essencial para um adequado ganho de peso e estatura.²

OBJETIVOS
Demonstrar a importância da terapia nutricional, verificando a aceitabilidade e maneira de alimentação adequada para pacientes portadores de cardiopatia
congênita.

METODOLOGIA
Utilizamos o método de pesquisa fundamentada em uma revisão bibliográfica por meio das bases de dados PUBMED, SCIELO e LILACS referente aos últimos 5
(cinco) anos. Foram selecionados seis artigos que relatam o estudo de caso perante a situação patológica da infância juvenil com cardiopatia e similares.

RESULTADOS

Os estudos demonstraram que a conduta nutricional recupera e mantem o estado nutricional, diminuindo o risco de complicações cirúrgicas, fornecendo o aporte
adequado de macronutrientes, evitando hipoalimentação ou hiperalimentação, bem como, aporte adequado de micronutrientes, prevenindo carências nutricionais,
que são comuns em crianças cardiopatas. A cardiopatia congênita (CC) é uma anormalidade na estrutura e função cardiocirculatória, que está presente desde o
nascimento e em alguns casos é descoberta após vários anos. Essas alterações geralmente resultam de alterações no período embrionário e no desenvolvimento
fetal defeituoso, sendo consideradas umas das mais sérias doenças crônicas em crianças.1-6

CONCLUSOES
Concluímos a importância de um acompanhamento nutricional adequado, antes, durante e depois da hospitalização, pois minimizará possíveis transtornos, como
perda de apetite, eminentes sinais de subnutrição e reinternações hospitalares.

REFERENCIAS

1. BELO WA. Perfil clínico-hospitalar de crianças com cardiopatia congênita. Caderno de saúde coletiva. vol.24. no.2 Rio de Janeiro, 2016. 2. LOPES SAVA.
Mortalidade para Cardiopatias Congênitas e Fatores de Risco Associados em Recém-Nascidos. Um Estudo de Coorte. Arq. Bras. Cardiol. vol.111 no.5 São
Paulo,2018. 3. SILVA GV. Apoio social e qualidade de vida de famílias de crianças com cardiopatia congênita. Ciência (#38) Saúde Coletiva 25, 3153-3162, 2020. 4.
AMARAL F. Quando suspeitar de cardiopatia congênita no recém-nascido. Medicina (Ribeirão Preto) 35 (2), 192-197, 2002. 5. SILVA AL. Caracterização de crianças
com cardiopatias congênitas em um hospital no estado da Paraíba. Saúde Coletiva (Barueri), 2781-2788, 2020. 6. SCHUNK ER. Déficit funcional em crianças com
cardiopatias congênitas submetidas à correção cirúrgica após alta da unidade de terapia intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva 32 (2), 261-267, 2020.
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Barbara Maria Lucchesi Ramacciotti

TITULO ENSINO DE FILOSOFIA SOB A PERSPECTIVA DE NIETZSCHE

INTRODUCAO

A pesquisa sobre o tema Ensino de Filosofia tem se desenvolvido no Brasil desde que a disciplina Filosofia voltou a ser obrigatória no Ensino Médio, com a
promulgação da lei no 11.684/2008. Nietzsche em sua autobiografia intelectual intitulada Ecce Homo (1887) faz uma retrospectiva de todo o seu projeto filosófico
apresentando-o como uma “filosofia da afirmação da vida”. O lema adotado como subtítulo “como alguém se torna o que é” aponta para o sentido pretendido por
Nietzsche com sua filosofia: convidar seus leitores a experimentar uma nova perspectiva filosófica, a qual visa à afirmação da vida entendida como superação dos
limites, sofrimentos e doenças em realizações, alegrias, saúde e autoconhecimento.

OBJETIVOS
A pesquisa tem por objetivo examinar em que medida o projeto de Nietzsche de uma filosofia da afirmação da vida resumido no lema “como alguém se torna o que
é” pode ser explorado como uma metodologia ativa para o ensino da filosofia como disciplina no Ensino Médio.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa teórica de revisão bibliográfica, cujo referencial teórico primário delimita-se à obra Ecce Homo de Nietzsche e o referencial secundário
consiste em especialistas na filosofia nietzschiana e no tema ensino de filosofia, tais como Ramacciotti (2019a; 2019b), Acosta (2017), Viesenteiner (2010), Alves
(2015). As fontes foram selecionadas em bases como: Google Acadêmico, Portal da Capes e Scielo.

RESULTADOS
No debate sobre didáticas de ensino uma metodologia é passiva quando o protagonismo da aula se centra no professor e na transmissão de conteúdos. Uma
metodologia é considerada ativa quando o protagonismo é do aluno, que coloca em prática o pensamento crítico e criador. Assim, o ensino de filosofia partindo do
lema “como alguém se torna o que é” de Nietzsche se apresenta como um convite para que o aluno assuma o protagonismo no processo ensino-aprendizado.

CONCLUSOES
A filosofia da afirmação da vida de Nietzsche se apresenta como uma metodologia ativa para ser adotada ao contexto de sala de aula, pois convida o aluno para ser
o sujeito de sua própria história, ampliando seu repertório a partir do processo de reflexão, problematização e ressignificação do conhecimento, percebendo e
contextualizando sua realidade e vivências com o ensino de filosofia, seja com as obras dos filósofos e/ou com a própria biografia deles.

REFERENCIAS

ACOSTA, Lucas Giovan Gomes. Nietzsche professor: por um ensino de filosofia potencializador. Refilo-revista digital de ensino de filosofia. Periódicos.ufsm.br/refilo,
Santa Maria, vol 3 n.2 – jul/ dez 2017, pp 180-194. ALVES. Thaise Dias. “Tornar-se o que se é”: uma via negativa? Fermentário N.9, Vol 1 (2015). NIETZSCHE,
Friedrich. Ecce Homo: como se torna o que é. Tradução e Paulo Cesar de Souza. São Paulo. Companhia das letras. 2008. RAMACCIOTTI, Bárbara Lucchesi. Apostila
Prática Pedagógica em Filosofia I e II. São Paulo: Unisa, 2019 a/b. VIESENTEINER. Jorge Luiz. “Cultivo” e vivência (Erlebnis): premissas à construção da tarefa de
“tornar-se o que se é” em Nietzsche. Cadernos de ética e filosofia. 17, 2/2010, p.203-227.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALÍSE PROBLEMATICA:

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALÍSE PROBLEMATICA:

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALÍSE PROBLEMATICA:

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALÍSE PROBLEMATICA:

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ANALÍSE PROBLEMATICA:

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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4061012 - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO IMPACTO LOGÍSTICO NA ORGANIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA:

INTRODUCAO
O estudo em questão baseia-se nas dificuldades logísticas que a Rede D’Or São Luiz, maior operadora de hospitais no Brasil, vem enfrentando durante este período
de pandemia e enfrentamento ao novo corona-vírus. Tais dificuldades estão mais presentes na compra de insumos, em especial, na aquisição dos equipamentos de
proteção individual – EPI’s e na falta de leitos para internação, ou seja, pontos que envolvem a logística da operação da rede.

OBJETIVOS
O referido artigo tem como objetivo identificar as causas do problema investigado e criar um plano de ação, para garantir e assegurar, a satisfação dos pacientes e
conveniados do hospital. Como o maior problema encontra-se no atraso das entregas de medicamentos e insumos; a priori, as ações devem ser direcionadas para
melhorar a gestão dos estoques: integrando as informações de toda a rede hospitalar, facilitando assim, a redistribuição dos estoques.

METODOLOGIA

O trabalho envolve uma pesquisa do tipo exploratória com análise qualitativa. Para Gil (2010), pesquisa exploratória tem como principal objetivo aprofundar a
pesquisa, ou seja, familiarizar as informações coletadas de modo que permita uma maior compreensão, entendimento e precisão. Analise qualitativa segundo
Lakatos (2010), ocorre quando um tipo de investigação é voltada para os aspectos qualitativos de uma determinada questão. Foram utilizados dados secundários
obtidos através de pesquisas bibliográficas.

RESULTADOS

Um novo sistema ERP (sistema de gestão integrado) foi implantado, com uma plataforma digital online, que fará leituras simultâneas entre os materiais presentes
em estoque, e com as ofertas dos possíveis fornecedores. Dessa forma, será possível ter visão do estoque de toda a rede, juntamente com a média de utilização;
facilitando a reposição mais rapidamente do que faltar: seja por novas compras ou transferência de outras unidades (o que for mais acessível). Ademais, o mesmo
referido sistema, corroborará com informações mais completas e integras, para sanar definitivamente a falta de medicamentos e insumos em toda a Rede D’Or São
Luiz.

CONCLUSOES

Concluímos-que por conta do novo COVID-19 houve um impacto logístico em todas as organizações inclusive em nossa área hospitalar, ou seja, ocorre o
desabastecimento de insumos que são nossos recursos. Porém apresentamos um plano estratégico que se trata da gestão de estoque contendo contato direto de
toda nossa rede hospitalar e também fazendo uso simultâneo da ferramenta ERP que visa mapear as necessidades com máxima urgência da falta de epi´s e
medicamentos e assim reabastecendo o mais rápido possível para assim garantir a satisfação de nossos clientes conveniados.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Edição 5, São Paulo: Atlas, 2010 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas, 2010.
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4132599 - MATHEUS BISPO MACHADO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO IMPACTO LOGÍSTICO NA ORGANIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA:

INTRODUCAO
O estudo em questão baseia-se nas dificuldades logísticas que a Rede D’Or São Luiz, maior operadora de hospitais no Brasil, vem enfrentando durante este período
de pandemia e enfrentamento ao novo corona-vírus. Tais dificuldades estão mais presentes na compra de insumos, em especial, na aquisição dos equipamentos de
proteção individual – EPI’s e na falta de leitos para internação, ou seja, pontos que envolvem a logística da operação da rede.

OBJETIVOS
O referido artigo tem como objetivo identificar as causas do problema investigado e criar um plano de ação, para garantir e assegurar, a satisfação dos pacientes e
conveniados do hospital. Como o maior problema encontra-se no atraso das entregas de medicamentos e insumos; a priori, as ações devem ser direcionadas para
melhorar a gestão dos estoques: integrando as informações de toda a rede hospitalar, facilitando assim, a redistribuição dos estoques.

METODOLOGIA

O trabalho envolve uma pesquisa do tipo exploratória com análise qualitativa. Para Gil (2010), pesquisa exploratória tem como principal objetivo aprofundar a
pesquisa, ou seja, familiarizar as informações coletadas de modo que permita uma maior compreensão, entendimento e precisão. Analise qualitativa segundo
Lakatos (2010), ocorre quando um tipo de investigação é voltada para os aspectos qualitativos de uma determinada questão. Foram utilizados dados secundários
obtidos através de pesquisas bibliográficas.

RESULTADOS

Um novo sistema ERP (sistema de gestão integrado) foi implantado, com uma plataforma digital online, que fará leituras simultâneas entre os materiais presentes
em estoque, e com as ofertas dos possíveis fornecedores. Dessa forma, será possível ter visão do estoque de toda a rede, juntamente com a média de utilização;
facilitando a reposição mais rapidamente do que faltar: seja por novas compras ou transferência de outras unidades (o que for mais acessível). Ademais, o mesmo
referido sistema, corroborará com informações mais completas e integras, para sanar definitivamente a falta de medicamentos e insumos em toda a Rede D’Or São
Luiz.

CONCLUSOES

Concluímos-que por conta do novo COVID-19 houve um impacto logístico em todas as organizações inclusive em nossa área hospitalar, ou seja, ocorre o
desabastecimento de insumos que são nossos recursos. Porém apresentamos um plano estratégico que se trata da gestão de estoque contendo contato direto de
toda nossa rede hospitalar e também fazendo uso simultâneo da ferramenta ERP que visa mapear as necessidades com máxima urgência da falta de epi´s e
medicamentos e assim reabastecendo o mais rápido possível para assim garantir a satisfação de nossos clientes conveniados.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Edição 5, São Paulo: Atlas, 2010 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas, 2010.
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4134851 - WILLIAM WANGLERSON CORDEIRO SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO IMPACTO LOGÍSTICO NA ORGANIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA:

INTRODUCAO
O estudo em questão baseia-se nas dificuldades logísticas que a Rede D’Or São Luiz, maior operadora de hospitais no Brasil, vem enfrentando durante este período
de pandemia e enfrentamento ao novo corona-vírus. Tais dificuldades estão mais presentes na compra de insumos, em especial, na aquisição dos equipamentos de
proteção individual – EPI’s e na falta de leitos para internação, ou seja, pontos que envolvem a logística da operação da rede.

OBJETIVOS
O referido artigo tem como objetivo identificar as causas do problema investigado e criar um plano de ação, para garantir e assegurar, a satisfação dos pacientes e
conveniados do hospital. Como o maior problema encontra-se no atraso das entregas de medicamentos e insumos; a priori, as ações devem ser direcionadas para
melhorar a gestão dos estoques: integrando as informações de toda a rede hospitalar, facilitando assim, a redistribuição dos estoques.

METODOLOGIA

O trabalho envolve uma pesquisa do tipo exploratória com análise qualitativa. Para Gil (2010), pesquisa exploratória tem como principal objetivo aprofundar a
pesquisa, ou seja, familiarizar as informações coletadas de modo que permita uma maior compreensão, entendimento e precisão. Analise qualitativa segundo
Lakatos (2010), ocorre quando um tipo de investigação é voltada para os aspectos qualitativos de uma determinada questão. Foram utilizados dados secundários
obtidos através de pesquisas bibliográficas.

RESULTADOS

Um novo sistema ERP (sistema de gestão integrado) foi implantado, com uma plataforma digital online, que fará leituras simultâneas entre os materiais presentes
em estoque, e com as ofertas dos possíveis fornecedores. Dessa forma, será possível ter visão do estoque de toda a rede, juntamente com a média de utilização;
facilitando a reposição mais rapidamente do que faltar: seja por novas compras ou transferência de outras unidades (o que for mais acessível). Ademais, o mesmo
referido sistema, corroborará com informações mais completas e integras, para sanar definitivamente a falta de medicamentos e insumos em toda a Rede D’Or São
Luiz.

CONCLUSOES

Concluímos-que por conta do novo COVID-19 houve um impacto logístico em todas as organizações inclusive em nossa área hospitalar, ou seja, ocorre o
desabastecimento de insumos que são nossos recursos. Porém apresentamos um plano estratégico que se trata da gestão de estoque contendo contato direto de
toda nossa rede hospitalar e também fazendo uso simultâneo da ferramenta ERP que visa mapear as necessidades com máxima urgência da falta de epi´s e
medicamentos e assim reabastecendo o mais rápido possível para assim garantir a satisfação de nossos clientes conveniados.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Edição 5, São Paulo: Atlas, 2010 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas, 2010.

Página 147



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11245 Administração 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4144449 - RENAN AUGUSTO VIEIRA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO IMPACTO LOGÍSTICO NA ORGANIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA:

INTRODUCAO
O estudo em questão baseia-se nas dificuldades logísticas que a Rede D’Or São Luiz, maior operadora de hospitais no Brasil, vem enfrentando durante este período
de pandemia e enfrentamento ao novo corona-vírus. Tais dificuldades estão mais presentes na compra de insumos, em especial, na aquisição dos equipamentos de
proteção individual – EPI’s e na falta de leitos para internação, ou seja, pontos que envolvem a logística da operação da rede.

OBJETIVOS
O referido artigo tem como objetivo identificar as causas do problema investigado e criar um plano de ação, para garantir e assegurar, a satisfação dos pacientes e
conveniados do hospital. Como o maior problema encontra-se no atraso das entregas de medicamentos e insumos; a priori, as ações devem ser direcionadas para
melhorar a gestão dos estoques: integrando as informações de toda a rede hospitalar, facilitando assim, a redistribuição dos estoques.

METODOLOGIA

O trabalho envolve uma pesquisa do tipo exploratória com análise qualitativa. Para Gil (2010), pesquisa exploratória tem como principal objetivo aprofundar a
pesquisa, ou seja, familiarizar as informações coletadas de modo que permita uma maior compreensão, entendimento e precisão. Analise qualitativa segundo
Lakatos (2010), ocorre quando um tipo de investigação é voltada para os aspectos qualitativos de uma determinada questão. Foram utilizados dados secundários
obtidos através de pesquisas bibliográficas.

RESULTADOS

Um novo sistema ERP (sistema de gestão integrado) foi implantado, com uma plataforma digital online, que fará leituras simultâneas entre os materiais presentes
em estoque, e com as ofertas dos possíveis fornecedores. Dessa forma, será possível ter visão do estoque de toda a rede, juntamente com a média de utilização;
facilitando a reposição mais rapidamente do que faltar: seja por novas compras ou transferência de outras unidades (o que for mais acessível). Ademais, o mesmo
referido sistema, corroborará com informações mais completas e integras, para sanar definitivamente a falta de medicamentos e insumos em toda a Rede D’Or São
Luiz.

CONCLUSOES

Concluímos-que por conta do novo COVID-19 houve um impacto logístico em todas as organizações inclusive em nossa área hospitalar, ou seja, ocorre o
desabastecimento de insumos que são nossos recursos. Porém apresentamos um plano estratégico que se trata da gestão de estoque contendo contato direto de
toda nossa rede hospitalar e também fazendo uso simultâneo da ferramenta ERP que visa mapear as necessidades com máxima urgência da falta de epi´s e
medicamentos e assim reabastecendo o mais rápido possível para assim garantir a satisfação de nossos clientes conveniados.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Edição 5, São Paulo: Atlas, 2010 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas, 2010.
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4185897 - EDSON DA SILVA OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO IMPACTO LOGÍSTICO NA ORGANIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA:

INTRODUCAO
O estudo em questão baseia-se nas dificuldades logísticas que a Rede D’Or São Luiz, maior operadora de hospitais no Brasil, vem enfrentando durante este período
de pandemia e enfrentamento ao novo corona-vírus. Tais dificuldades estão mais presentes na compra de insumos, em especial, na aquisição dos equipamentos de
proteção individual – EPI’s e na falta de leitos para internação, ou seja, pontos que envolvem a logística da operação da rede.

OBJETIVOS
O referido artigo tem como objetivo identificar as causas do problema investigado e criar um plano de ação, para garantir e assegurar, a satisfação dos pacientes e
conveniados do hospital. Como o maior problema encontra-se no atraso das entregas de medicamentos e insumos; a priori, as ações devem ser direcionadas para
melhorar a gestão dos estoques: integrando as informações de toda a rede hospitalar, facilitando assim, a redistribuição dos estoques.

METODOLOGIA

O trabalho envolve uma pesquisa do tipo exploratória com análise qualitativa. Para Gil (2010), pesquisa exploratória tem como principal objetivo aprofundar a
pesquisa, ou seja, familiarizar as informações coletadas de modo que permita uma maior compreensão, entendimento e precisão. Analise qualitativa segundo
Lakatos (2010), ocorre quando um tipo de investigação é voltada para os aspectos qualitativos de uma determinada questão. Foram utilizados dados secundários
obtidos através de pesquisas bibliográficas.

RESULTADOS

Um novo sistema ERP (sistema de gestão integrado) foi implantado, com uma plataforma digital online, que fará leituras simultâneas entre os materiais presentes
em estoque, e com as ofertas dos possíveis fornecedores. Dessa forma, será possível ter visão do estoque de toda a rede, juntamente com a média de utilização;
facilitando a reposição mais rapidamente do que faltar: seja por novas compras ou transferência de outras unidades (o que for mais acessível). Ademais, o mesmo
referido sistema, corroborará com informações mais completas e integras, para sanar definitivamente a falta de medicamentos e insumos em toda a Rede D’Or São
Luiz.

CONCLUSOES

Concluímos-que por conta do novo COVID-19 houve um impacto logístico em todas as organizações inclusive em nossa área hospitalar, ou seja, ocorre o
desabastecimento de insumos que são nossos recursos. Porém apresentamos um plano estratégico que se trata da gestão de estoque contendo contato direto de
toda nossa rede hospitalar e também fazendo uso simultâneo da ferramenta ERP que visa mapear as necessidades com máxima urgência da falta de epi´s e
medicamentos e assim reabastecendo o mais rápido possível para assim garantir a satisfação de nossos clientes conveniados.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Edição 5, São Paulo: Atlas, 2010 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas, 2010.
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3518485 - TIAGO FARIAS DE ALMEIDA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO ESTRUTURA DO ESTOQUE QUE DIFICULTA A ARMAZENAGEM DOS SEUS INSUMOS: JALTAM FARMA

INTRODUCAO
A Jaltam Farma é uma indústria farmacêutica, que está no mercado brasileiro a mais de 60 anos, produzindo e criando diversos remédios para saúde e bem estar,
estando presente no estado de São Paulo – SP. Temos o projeto com o foco principal, na melhoria da infraestrutura na área de logística, com foco em uma melhor
armazenagem dos insumos, para comportar uma alta demanda e para não ocorrer uma lotação nos estoques.

OBJETIVOS
O objetivo é identificar o problema e as possíveis causas. O problema se inicia na falta de estrutura do estoque que impede uma maior armazenagem dos seus
insumos. Adotando o modelo de identificação das causas para análise da problemática, um melhor giro de estoque para maior armazenagem dos materiais, tem o
objetivo de ganhar agilidade no processo, oferecendo um melhor atendimento aos clientes internos e aprimorando o fluxo de circulação de máquinas.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório, onde é feita uma análise qualitativa, que segundo Gil (1999) trata-se de um estudo que visa propiciar uma visão geral do tema.
Nesse caso a base de dados será mista, onde temos dados primários e secundários. Os primários são apurados com pessoas diretamente ligados a um
tema/empresa com um propósito específico, no caso da Jaltam Farma, utiliza-se uma base de dados primaria por haver ligação com o sistema logístico da empresa.
A base de dados secundários está disponível em livros, revistas, internet e outros meios de divulgação dos dados que não esteja ligada diretamente com a empresa.

RESULTADOS

Com os métodos adotados, conforme a necessidade do problema foi empregado o conceito da ferramenta 5W2H, que com a implementação das ações propostas
fez com que a empresa tivesse um aumento nas estruturas melhorando o giro do estoque atual, planejando as aquisições no tempo hábil. Ações realizadas com
relação ao armazenamento, manuseio e controle dos materiais, além de atender melhor os seus clientes com total eficiência em todos os processos. De forma que a
lucratividade e eficiência operacional passou a ser um ganho que a empresa conseguiu gerar sobre o trabalho que desenvolveu.

CONCLUSOES

Com base no que foi apresentado, identificamos o problema que foi a infraestrutura na área de logística, que com a alta demanda do local não comporta as matérias
para produção. Utilizamos métodos, buscando ideias para sanar a problemática, através de diálogos, pesquisas, análise de dados, e identificando as causas. A partir
dos resultados conseguimos obter soluções para auxiliar a empresa. Dessa forma, a logística da Jaltam Farma passa a ter meios de se tornar mais eficiente no
mercado, proporcionando a melhoria contínua da organização.

REFERENCIAS
GIL, A. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 1999 FALCONI, V. O verdadeiro poder. Minas Gerais: Falconi Consultores de Resultados, 2009. BALLOU,
Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.
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4073550 - VICENTE ALVES CARNEIRO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO ESTRUTURA DO ESTOQUE QUE DIFICULTA A ARMAZENAGEM DOS SEUS INSUMOS: JALTAM FARMA

INTRODUCAO
A Jaltam Farma é uma indústria farmacêutica, que está no mercado brasileiro a mais de 60 anos, produzindo e criando diversos remédios para saúde e bem estar,
estando presente no estado de São Paulo – SP. Temos o projeto com o foco principal, na melhoria da infraestrutura na área de logística, com foco em uma melhor
armazenagem dos insumos, para comportar uma alta demanda e para não ocorrer uma lotação nos estoques.

OBJETIVOS
O objetivo é identificar o problema e as possíveis causas. O problema se inicia na falta de estrutura do estoque que impede uma maior armazenagem dos seus
insumos. Adotando o modelo de identificação das causas para análise da problemática, um melhor giro de estoque para maior armazenagem dos materiais, tem o
objetivo de ganhar agilidade no processo, oferecendo um melhor atendimento aos clientes internos e aprimorando o fluxo de circulação de máquinas.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório, onde é feita uma análise qualitativa, que segundo Gil (1999) trata-se de um estudo que visa propiciar uma visão geral do tema.
Nesse caso a base de dados será mista, onde temos dados primários e secundários. Os primários são apurados com pessoas diretamente ligados a um
tema/empresa com um propósito específico, no caso da Jaltam Farma, utiliza-se uma base de dados primaria por haver ligação com o sistema logístico da empresa.
A base de dados secundários está disponível em livros, revistas, internet e outros meios de divulgação dos dados que não esteja ligada diretamente com a empresa.

RESULTADOS

Com os métodos adotados, conforme a necessidade do problema foi empregado o conceito da ferramenta 5W2H, que com a implementação das ações propostas
fez com que a empresa tivesse um aumento nas estruturas melhorando o giro do estoque atual, planejando as aquisições no tempo hábil. Ações realizadas com
relação ao armazenamento, manuseio e controle dos materiais, além de atender melhor os seus clientes com total eficiência em todos os processos. De forma que a
lucratividade e eficiência operacional passou a ser um ganho que a empresa conseguiu gerar sobre o trabalho que desenvolveu.

CONCLUSOES

Com base no que foi apresentado, identificamos o problema que foi a infraestrutura na área de logística, que com a alta demanda do local não comporta as matérias
para produção. Utilizamos métodos, buscando ideias para sanar a problemática, através de diálogos, pesquisas, análise de dados, e identificando as causas. A partir
dos resultados conseguimos obter soluções para auxiliar a empresa. Dessa forma, a logística da Jaltam Farma passa a ter meios de se tornar mais eficiente no
mercado, proporcionando a melhoria contínua da organização.

REFERENCIAS
GIL, A. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 1999 FALCONI, V. O verdadeiro poder. Minas Gerais: Falconi Consultores de Resultados, 2009. BALLOU,
Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ESTRUTURA DO ESTOQUE QUE DIFICULTA A ARMAZENAGEM DOS SEUS INSUMOS: JALTAM FARMA

INTRODUCAO
A Jaltam Farma é uma indústria farmacêutica, que está no mercado brasileiro a mais de 60 anos, produzindo e criando diversos remédios para saúde e bem estar,
estando presente no estado de São Paulo – SP. Temos o projeto com o foco principal, na melhoria da infraestrutura na área de logística, com foco em uma melhor
armazenagem dos insumos, para comportar uma alta demanda e para não ocorrer uma lotação nos estoques.

OBJETIVOS
O objetivo é identificar o problema e as possíveis causas. O problema se inicia na falta de estrutura do estoque que impede uma maior armazenagem dos seus
insumos. Adotando o modelo de identificação das causas para análise da problemática, um melhor giro de estoque para maior armazenagem dos materiais, tem o
objetivo de ganhar agilidade no processo, oferecendo um melhor atendimento aos clientes internos e aprimorando o fluxo de circulação de máquinas.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório, onde é feita uma análise qualitativa, que segundo Gil (1999) trata-se de um estudo que visa propiciar uma visão geral do tema.
Nesse caso a base de dados será mista, onde temos dados primários e secundários. Os primários são apurados com pessoas diretamente ligados a um
tema/empresa com um propósito específico, no caso da Jaltam Farma, utiliza-se uma base de dados primaria por haver ligação com o sistema logístico da empresa.
A base de dados secundários está disponível em livros, revistas, internet e outros meios de divulgação dos dados que não esteja ligada diretamente com a empresa.

RESULTADOS

Com os métodos adotados, conforme a necessidade do problema foi empregado o conceito da ferramenta 5W2H, que com a implementação das ações propostas
fez com que a empresa tivesse um aumento nas estruturas melhorando o giro do estoque atual, planejando as aquisições no tempo hábil. Ações realizadas com
relação ao armazenamento, manuseio e controle dos materiais, além de atender melhor os seus clientes com total eficiência em todos os processos. De forma que a
lucratividade e eficiência operacional passou a ser um ganho que a empresa conseguiu gerar sobre o trabalho que desenvolveu.

CONCLUSOES

Com base no que foi apresentado, identificamos o problema que foi a infraestrutura na área de logística, que com a alta demanda do local não comporta as matérias
para produção. Utilizamos métodos, buscando ideias para sanar a problemática, através de diálogos, pesquisas, análise de dados, e identificando as causas. A partir
dos resultados conseguimos obter soluções para auxiliar a empresa. Dessa forma, a logística da Jaltam Farma passa a ter meios de se tornar mais eficiente no
mercado, proporcionando a melhoria contínua da organização.

REFERENCIAS
GIL, A. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 1999 FALCONI, V. O verdadeiro poder. Minas Gerais: Falconi Consultores de Resultados, 2009. BALLOU,
Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ESTRUTURA DO ESTOQUE QUE DIFICULTA A ARMAZENAGEM DOS SEUS INSUMOS: JALTAM FARMA

INTRODUCAO
A Jaltam Farma é uma indústria farmacêutica, que está no mercado brasileiro a mais de 60 anos, produzindo e criando diversos remédios para saúde e bem estar,
estando presente no estado de São Paulo – SP. Temos o projeto com o foco principal, na melhoria da infraestrutura na área de logística, com foco em uma melhor
armazenagem dos insumos, para comportar uma alta demanda e para não ocorrer uma lotação nos estoques.

OBJETIVOS
O objetivo é identificar o problema e as possíveis causas. O problema se inicia na falta de estrutura do estoque que impede uma maior armazenagem dos seus
insumos. Adotando o modelo de identificação das causas para análise da problemática, um melhor giro de estoque para maior armazenagem dos materiais, tem o
objetivo de ganhar agilidade no processo, oferecendo um melhor atendimento aos clientes internos e aprimorando o fluxo de circulação de máquinas.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório, onde é feita uma análise qualitativa, que segundo Gil (1999) trata-se de um estudo que visa propiciar uma visão geral do tema.
Nesse caso a base de dados será mista, onde temos dados primários e secundários. Os primários são apurados com pessoas diretamente ligados a um
tema/empresa com um propósito específico, no caso da Jaltam Farma, utiliza-se uma base de dados primaria por haver ligação com o sistema logístico da empresa.
A base de dados secundários está disponível em livros, revistas, internet e outros meios de divulgação dos dados que não esteja ligada diretamente com a empresa.

RESULTADOS

Com os métodos adotados, conforme a necessidade do problema foi empregado o conceito da ferramenta 5W2H, que com a implementação das ações propostas
fez com que a empresa tivesse um aumento nas estruturas melhorando o giro do estoque atual, planejando as aquisições no tempo hábil. Ações realizadas com
relação ao armazenamento, manuseio e controle dos materiais, além de atender melhor os seus clientes com total eficiência em todos os processos. De forma que a
lucratividade e eficiência operacional passou a ser um ganho que a empresa conseguiu gerar sobre o trabalho que desenvolveu.

CONCLUSOES

Com base no que foi apresentado, identificamos o problema que foi a infraestrutura na área de logística, que com a alta demanda do local não comporta as matérias
para produção. Utilizamos métodos, buscando ideias para sanar a problemática, através de diálogos, pesquisas, análise de dados, e identificando as causas. A partir
dos resultados conseguimos obter soluções para auxiliar a empresa. Dessa forma, a logística da Jaltam Farma passa a ter meios de se tornar mais eficiente no
mercado, proporcionando a melhoria contínua da organização.

REFERENCIAS
GIL, A. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 1999 FALCONI, V. O verdadeiro poder. Minas Gerais: Falconi Consultores de Resultados, 2009. BALLOU,
Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO ESTRUTURA DO ESTOQUE QUE DIFICULTA A ARMAZENAGEM DOS SEUS INSUMOS: JALTAM FARMA

INTRODUCAO
A Jaltam Farma é uma indústria farmacêutica, que está no mercado brasileiro a mais de 60 anos, produzindo e criando diversos remédios para saúde e bem estar,
estando presente no estado de São Paulo – SP. Temos o projeto com o foco principal, na melhoria da infraestrutura na área de logística, com foco em uma melhor
armazenagem dos insumos, para comportar uma alta demanda e para não ocorrer uma lotação nos estoques.

OBJETIVOS
O objetivo é identificar o problema e as possíveis causas. O problema se inicia na falta de estrutura do estoque que impede uma maior armazenagem dos seus
insumos. Adotando o modelo de identificação das causas para análise da problemática, um melhor giro de estoque para maior armazenagem dos materiais, tem o
objetivo de ganhar agilidade no processo, oferecendo um melhor atendimento aos clientes internos e aprimorando o fluxo de circulação de máquinas.

METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo exploratório, onde é feita uma análise qualitativa, que segundo Gil (1999) trata-se de um estudo que visa propiciar uma visão geral do tema.
Nesse caso a base de dados será mista, onde temos dados primários e secundários. Os primários são apurados com pessoas diretamente ligados a um
tema/empresa com um propósito específico, no caso da Jaltam Farma, utiliza-se uma base de dados primaria por haver ligação com o sistema logístico da empresa.
A base de dados secundários está disponível em livros, revistas, internet e outros meios de divulgação dos dados que não esteja ligada diretamente com a empresa.

RESULTADOS

Com os métodos adotados, conforme a necessidade do problema foi empregado o conceito da ferramenta 5W2H, que com a implementação das ações propostas
fez com que a empresa tivesse um aumento nas estruturas melhorando o giro do estoque atual, planejando as aquisições no tempo hábil. Ações realizadas com
relação ao armazenamento, manuseio e controle dos materiais, além de atender melhor os seus clientes com total eficiência em todos os processos. De forma que a
lucratividade e eficiência operacional passou a ser um ganho que a empresa conseguiu gerar sobre o trabalho que desenvolveu.

CONCLUSOES

Com base no que foi apresentado, identificamos o problema que foi a infraestrutura na área de logística, que com a alta demanda do local não comporta as matérias
para produção. Utilizamos métodos, buscando ideias para sanar a problemática, através de diálogos, pesquisas, análise de dados, e identificando as causas. A partir
dos resultados conseguimos obter soluções para auxiliar a empresa. Dessa forma, a logística da Jaltam Farma passa a ter meios de se tornar mais eficiente no
mercado, proporcionando a melhoria contínua da organização.

REFERENCIAS
GIL, A. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Ed.Atlas, 1999 FALCONI, V. O verdadeiro poder. Minas Gerais: Falconi Consultores de Resultados, 2009. BALLOU,
Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO LifeStyle, e-commerce de revenda de produtos sustentáveis

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do Tradicional ao Digital. Rio de Janeiro: Sextante,
2017.
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3553973 - SABRINA FERREIRA DE SANTANA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO LifeStyle, e-commerce de revenda de produtos sustentáveis

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do Tradicional ao Digital. Rio de Janeiro: Sextante,
2017.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO LifeStyle, e-commerce de revenda de produtos sustentáveis

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do Tradicional ao Digital. Rio de Janeiro: Sextante,
2017.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO LifeStyle, e-commerce de revenda de produtos sustentáveis

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do Tradicional ao Digital. Rio de Janeiro: Sextante,
2017.
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2159295 - PAULA EUZEBIA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO MODELAGEM DE NEGÓCIO: COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS

INTRODUCAO

As embalagens estão presente em diversos setores e sua utilização é indispensável tanto para garantir a qualidade do produto, facilitar a manipulação e
apresentação e proteger a mercadoria durante as fases de transporte em diante. Entretanto, os impactos causados pelas embalagens, feitas de diferentes materiais
e diferentes tempos de decomposição, representa uma preocupação, pois a produção de resíduos gera impactos negativos ao meio ambiente. Isso tem levado
muitas empresas a repensarem o seu papel perante a sociedade, desenvolvendo produtos ecológicos que considerem seu impacto ambiental. (MUCELIN; BELLINI,
2008).

OBJETIVOS Identificar oportunidades para o comércio de embalagens sustentáveis

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, fontes bibliográficas e documentais.

RESULTADOS

Estudo da Nielsen (2019) aponta que um terço da população brasileira considera a sustentabilidade uma das três principais preocupações do consumidor; 42% dos
brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo com estilo de vida mais consciente para reduzir impactos negativos ao meio ambiente, e 30% estão atentos aos
ingredientes que compõe o produto. Grandes empresas, como Nestlé, McDonald’s, Unilever a Natura, já têm repensado o uso de plásticos em suas embalagens.
Porém, esse ainda é um desafio para pequenos comerciantes, que precisam agregar valor aos seus produtos incluindo diferenciais alinhados com a
sustentabilidade. Um caminho para isso é o fornecimento de embalagens biodegradáveis. (SEBRAE, 2016). Esse público representa, na capital paulista, 40.613
lanchonetes; 31.114 restaurantes e 18.257 minimercados e mercearias (CASA DOS DADOS, 2019)

CONCLUSOES
A articulação entre as mudanças de perfil do consumidor, incluindo maior preocupação com o meio ambiente; a necessidade de pequenos negócios adotarem a
sustentabilidade como diferencial competitivo e o tamanho potencial desse mercado; demonstram que há amplas oportunidades para o comércio de embalagens
sustentáveis.

REFERENCIAS

NIELSEN COMPANY. Brasileiros estão cada vez mais sustentáveis e conscientes. 19 jun. 2019. Disponível em:
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-conscientes/. Acesso em: 25 set. 2020. MUCELIN, Carlos
Alberto; BELLINI, Marta. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema urbano. Uberlândia, jun. 2008. Site: scielo.com.br. Disponível em: Acesso em:
https://www.scielo.br/pdf/sn/v20n1/a08v20n1. Acesso em 25 set. 2020. CASA DOS DADOS. Quantidade de Empresas por Atividade Principal – munícipio de São
Paulo. 2019. Disponível em: https://casadosdados.com.br/empresas/localidade/sp/sao-paulo#atividade-principal. Acesso em: 26 set. 2020. SEBRAE. Aprenda a
usar o marketing sustentável na prática. 2016. Site: sebrae.com.br. Disponível em: https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/aprenda-a-usar-o-marketing-
sustentavel-na-pratica,48b87bdfbaed3410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acesso em 24 ago. 2020.
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3527778 - NATALIA GONÇALVES BEZERRA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO MODELAGEM DE NEGÓCIO: COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS

INTRODUCAO

As embalagens estão presente em diversos setores e sua utilização é indispensável tanto para garantir a qualidade do produto, facilitar a manipulação e
apresentação e proteger a mercadoria durante as fases de transporte em diante. Entretanto, os impactos causados pelas embalagens, feitas de diferentes materiais
e diferentes tempos de decomposição, representa uma preocupação, pois a produção de resíduos gera impactos negativos ao meio ambiente. Isso tem levado
muitas empresas a repensarem o seu papel perante a sociedade, desenvolvendo produtos ecológicos que considerem seu impacto ambiental. (MUCELIN; BELLINI,
2008).

OBJETIVOS Identificar oportunidades para o comércio de embalagens sustentáveis

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, fontes bibliográficas e documentais.

RESULTADOS

Estudo da Nielsen (2019) aponta que um terço da população brasileira considera a sustentabilidade uma das três principais preocupações do consumidor; 42% dos
brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo com estilo de vida mais consciente para reduzir impactos negativos ao meio ambiente, e 30% estão atentos aos
ingredientes que compõe o produto. Grandes empresas, como Nestlé, McDonald’s, Unilever a Natura, já têm repensado o uso de plásticos em suas embalagens.
Porém, esse ainda é um desafio para pequenos comerciantes, que precisam agregar valor aos seus produtos incluindo diferenciais alinhados com a
sustentabilidade. Um caminho para isso é o fornecimento de embalagens biodegradáveis. (SEBRAE, 2016). Esse público representa, na capital paulista, 40.613
lanchonetes; 31.114 restaurantes e 18.257 minimercados e mercearias (CASA DOS DADOS, 2019)

CONCLUSOES
A articulação entre as mudanças de perfil do consumidor, incluindo maior preocupação com o meio ambiente; a necessidade de pequenos negócios adotarem a
sustentabilidade como diferencial competitivo e o tamanho potencial desse mercado; demonstram que há amplas oportunidades para o comércio de embalagens
sustentáveis.

REFERENCIAS

NIELSEN COMPANY. Brasileiros estão cada vez mais sustentáveis e conscientes. 19 jun. 2019. Disponível em:
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-conscientes/. Acesso em: 25 set. 2020. MUCELIN, Carlos
Alberto; BELLINI, Marta. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema urbano. Uberlândia, jun. 2008. Site: scielo.com.br. Disponível em: Acesso em:
https://www.scielo.br/pdf/sn/v20n1/a08v20n1. Acesso em 25 set. 2020. CASA DOS DADOS. Quantidade de Empresas por Atividade Principal – munícipio de São
Paulo. 2019. Disponível em: https://casadosdados.com.br/empresas/localidade/sp/sao-paulo#atividade-principal. Acesso em: 26 set. 2020. SEBRAE. Aprenda a
usar o marketing sustentável na prática. 2016. Site: sebrae.com.br. Disponível em: https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/aprenda-a-usar-o-marketing-
sustentavel-na-pratica,48b87bdfbaed3410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acesso em 24 ago. 2020.
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3594491 - JOAO VICTOR SANTANA RUAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO MODELAGEM DE NEGÓCIO: COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS

INTRODUCAO

As embalagens estão presente em diversos setores e sua utilização é indispensável tanto para garantir a qualidade do produto, facilitar a manipulação e
apresentação e proteger a mercadoria durante as fases de transporte em diante. Entretanto, os impactos causados pelas embalagens, feitas de diferentes materiais
e diferentes tempos de decomposição, representa uma preocupação, pois a produção de resíduos gera impactos negativos ao meio ambiente. Isso tem levado
muitas empresas a repensarem o seu papel perante a sociedade, desenvolvendo produtos ecológicos que considerem seu impacto ambiental. (MUCELIN; BELLINI,
2008).

OBJETIVOS Identificar oportunidades para o comércio de embalagens sustentáveis

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, fontes bibliográficas e documentais.

RESULTADOS

Estudo da Nielsen (2019) aponta que um terço da população brasileira considera a sustentabilidade uma das três principais preocupações do consumidor; 42% dos
brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo com estilo de vida mais consciente para reduzir impactos negativos ao meio ambiente, e 30% estão atentos aos
ingredientes que compõe o produto. Grandes empresas, como Nestlé, McDonald’s, Unilever a Natura, já têm repensado o uso de plásticos em suas embalagens.
Porém, esse ainda é um desafio para pequenos comerciantes, que precisam agregar valor aos seus produtos incluindo diferenciais alinhados com a
sustentabilidade. Um caminho para isso é o fornecimento de embalagens biodegradáveis. (SEBRAE, 2016). Esse público representa, na capital paulista, 40.613
lanchonetes; 31.114 restaurantes e 18.257 minimercados e mercearias (CASA DOS DADOS, 2019)

CONCLUSOES
A articulação entre as mudanças de perfil do consumidor, incluindo maior preocupação com o meio ambiente; a necessidade de pequenos negócios adotarem a
sustentabilidade como diferencial competitivo e o tamanho potencial desse mercado; demonstram que há amplas oportunidades para o comércio de embalagens
sustentáveis.

REFERENCIAS

NIELSEN COMPANY. Brasileiros estão cada vez mais sustentáveis e conscientes. 19 jun. 2019. Disponível em:
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-conscientes/. Acesso em: 25 set. 2020. MUCELIN, Carlos
Alberto; BELLINI, Marta. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema urbano. Uberlândia, jun. 2008. Site: scielo.com.br. Disponível em: Acesso em:
https://www.scielo.br/pdf/sn/v20n1/a08v20n1. Acesso em 25 set. 2020. CASA DOS DADOS. Quantidade de Empresas por Atividade Principal – munícipio de São
Paulo. 2019. Disponível em: https://casadosdados.com.br/empresas/localidade/sp/sao-paulo#atividade-principal. Acesso em: 26 set. 2020. SEBRAE. Aprenda a
usar o marketing sustentável na prática. 2016. Site: sebrae.com.br. Disponível em: https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/aprenda-a-usar-o-marketing-
sustentavel-na-pratica,48b87bdfbaed3410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acesso em 24 ago. 2020.
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3601994 - JESSICA DA SILVA MONTEIRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO MODELAGEM DE NEGÓCIO: COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS

INTRODUCAO

As embalagens estão presente em diversos setores e sua utilização é indispensável tanto para garantir a qualidade do produto, facilitar a manipulação e
apresentação e proteger a mercadoria durante as fases de transporte em diante. Entretanto, os impactos causados pelas embalagens, feitas de diferentes materiais
e diferentes tempos de decomposição, representa uma preocupação, pois a produção de resíduos gera impactos negativos ao meio ambiente. Isso tem levado
muitas empresas a repensarem o seu papel perante a sociedade, desenvolvendo produtos ecológicos que considerem seu impacto ambiental. (MUCELIN; BELLINI,
2008).

OBJETIVOS Identificar oportunidades para o comércio de embalagens sustentáveis

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, fontes bibliográficas e documentais.

RESULTADOS

Estudo da Nielsen (2019) aponta que um terço da população brasileira considera a sustentabilidade uma das três principais preocupações do consumidor; 42% dos
brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo com estilo de vida mais consciente para reduzir impactos negativos ao meio ambiente, e 30% estão atentos aos
ingredientes que compõe o produto. Grandes empresas, como Nestlé, McDonald’s, Unilever a Natura, já têm repensado o uso de plásticos em suas embalagens.
Porém, esse ainda é um desafio para pequenos comerciantes, que precisam agregar valor aos seus produtos incluindo diferenciais alinhados com a
sustentabilidade. Um caminho para isso é o fornecimento de embalagens biodegradáveis. (SEBRAE, 2016). Esse público representa, na capital paulista, 40.613
lanchonetes; 31.114 restaurantes e 18.257 minimercados e mercearias (CASA DOS DADOS, 2019)

CONCLUSOES
A articulação entre as mudanças de perfil do consumidor, incluindo maior preocupação com o meio ambiente; a necessidade de pequenos negócios adotarem a
sustentabilidade como diferencial competitivo e o tamanho potencial desse mercado; demonstram que há amplas oportunidades para o comércio de embalagens
sustentáveis.

REFERENCIAS

NIELSEN COMPANY. Brasileiros estão cada vez mais sustentáveis e conscientes. 19 jun. 2019. Disponível em:
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-conscientes/. Acesso em: 25 set. 2020. MUCELIN, Carlos
Alberto; BELLINI, Marta. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema urbano. Uberlândia, jun. 2008. Site: scielo.com.br. Disponível em: Acesso em:
https://www.scielo.br/pdf/sn/v20n1/a08v20n1. Acesso em 25 set. 2020. CASA DOS DADOS. Quantidade de Empresas por Atividade Principal – munícipio de São
Paulo. 2019. Disponível em: https://casadosdados.com.br/empresas/localidade/sp/sao-paulo#atividade-principal. Acesso em: 26 set. 2020. SEBRAE. Aprenda a
usar o marketing sustentável na prática. 2016. Site: sebrae.com.br. Disponível em: https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/aprenda-a-usar-o-marketing-
sustentavel-na-pratica,48b87bdfbaed3410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acesso em 24 ago. 2020.
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3630731 - RAINER FELIPPE JOBSTRAIBIZER DA CUNHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO MODELAGEM DE NEGÓCIO: COMÉRCIO DE EMBALAGENS SUSTENTÁVEIS

INTRODUCAO

As embalagens estão presente em diversos setores e sua utilização é indispensável tanto para garantir a qualidade do produto, facilitar a manipulação e
apresentação e proteger a mercadoria durante as fases de transporte em diante. Entretanto, os impactos causados pelas embalagens, feitas de diferentes materiais
e diferentes tempos de decomposição, representa uma preocupação, pois a produção de resíduos gera impactos negativos ao meio ambiente. Isso tem levado
muitas empresas a repensarem o seu papel perante a sociedade, desenvolvendo produtos ecológicos que considerem seu impacto ambiental. (MUCELIN; BELLINI,
2008).

OBJETIVOS Identificar oportunidades para o comércio de embalagens sustentáveis

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, fontes bibliográficas e documentais.

RESULTADOS

Estudo da Nielsen (2019) aponta que um terço da população brasileira considera a sustentabilidade uma das três principais preocupações do consumidor; 42% dos
brasileiros estão mudando seus hábitos de consumo com estilo de vida mais consciente para reduzir impactos negativos ao meio ambiente, e 30% estão atentos aos
ingredientes que compõe o produto. Grandes empresas, como Nestlé, McDonald’s, Unilever a Natura, já têm repensado o uso de plásticos em suas embalagens.
Porém, esse ainda é um desafio para pequenos comerciantes, que precisam agregar valor aos seus produtos incluindo diferenciais alinhados com a
sustentabilidade. Um caminho para isso é o fornecimento de embalagens biodegradáveis. (SEBRAE, 2016). Esse público representa, na capital paulista, 40.613
lanchonetes; 31.114 restaurantes e 18.257 minimercados e mercearias (CASA DOS DADOS, 2019)

CONCLUSOES
A articulação entre as mudanças de perfil do consumidor, incluindo maior preocupação com o meio ambiente; a necessidade de pequenos negócios adotarem a
sustentabilidade como diferencial competitivo e o tamanho potencial desse mercado; demonstram que há amplas oportunidades para o comércio de embalagens
sustentáveis.

REFERENCIAS

NIELSEN COMPANY. Brasileiros estão cada vez mais sustentáveis e conscientes. 19 jun. 2019. Disponível em:
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-conscientes/. Acesso em: 25 set. 2020. MUCELIN, Carlos
Alberto; BELLINI, Marta. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema urbano. Uberlândia, jun. 2008. Site: scielo.com.br. Disponível em: Acesso em:
https://www.scielo.br/pdf/sn/v20n1/a08v20n1. Acesso em 25 set. 2020. CASA DOS DADOS. Quantidade de Empresas por Atividade Principal – munícipio de São
Paulo. 2019. Disponível em: https://casadosdados.com.br/empresas/localidade/sp/sao-paulo#atividade-principal. Acesso em: 26 set. 2020. SEBRAE. Aprenda a
usar o marketing sustentável na prática. 2016. Site: sebrae.com.br. Disponível em: https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/aprenda-a-usar-o-marketing-
sustentavel-na-pratica,48b87bdfbaed3410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acesso em 24 ago. 2020.
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3540065 - SANDRO SCHERER 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Frequência de anticorpos anti-Leptospira spp. em mamíferos silvestres de uma área protegida na Mata Atlântica do Sudeste do Brasil

INTRODUCAO

A leptospirose é reconhecida como uma zoonose bacteriana globalmente distribuída, sendo mais comum em áreas tropicais e subtropicais com altas taxas de
precipitação. O agente infeccioso é transmitido de um animal portador a outro por contato direto ou indireto com urina ou outros fluidos corporais contendo
leptospiras viáveis. As leptospiras são mantidos na natureza por infecção renal crônica de animais portadores assintomáticos, que eliminam o microorganismo na
urina e contaminam o meio ambiente. A geografia favorece a disponibilidade de reservatórios animais e as condições ambientais favorecem a sobrevivência da
bactéria. Os animais selvagens têm função ecológica e podem servir como sentinelas para identificar agentes infecciosos e como indicadores de saúde ambiental.

OBJETIVOS Desta forma o objetivo deste trabalho foi verificar a frequência de anticorpos anti-Leptospira spp. em roedores e marsupiais silvestres no Bioma Mata Atlântica.

METODOLOGIA

Este estudo foi realizado na Reserva Legado das Águas – Reserva Votorantim, maior área privada protegida de Mata Atlântica, localizada na região do Vale do
Ribeira no estado de São Paulo. Os animais silvestres foram capturados em armadilhas do tipo gaiolas e anestesiados para a coleta de sangue realizada por
punc(#38)#807;a(#38)#771;o cardi(#38)#769;aca, pela veia caudal ou pela veia cefa(#38)#769;lica. Parte do sangue total coletado foi acondicionada em tubo sem
anticoagulante, para a obtenção de soro sanguíneo, para investigação de anticorpos antileptospiras por meio da técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM),
utilizando uma coleção de antígenos vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras representando 20 sorogrupos.

RESULTADOS

Até o presente momento, foram colhidas amostras 54 animais, sendo 47 de pequenos roedores e sete de marsupiais. Das 54 amostras coletadas, 3% (2/54) foram
sororreagentes pela técnica de SAM. Os sorovares encontrados foram Butembo (título=800) e Hardjo (título=100), cada um em uma amostra. A presença de
sororreagentes para estes sorovares indica uma possível interface entre os ciclos selvagem e rural, uma vez que os hospedeiros de manutenção do sorovar Hardjo
são os bovinos e sorovar Butembo é descrito como causador de infertilidade no gado. Além disso, os altos títulos de aglutininas encontrada para o sorovar Btuembo
sugere processos de infecção recente, embora, neste caso, não tenha sido possível realizar testes seriados para determinar se haveria aumento ou diminuição dos
títulos.

CONCLUSOES
Esses resultados demonstram que, no momento da colheita das amostras, os animais tiveram contato com a espiroqueta mostrando que a bactéria está circulando
neste bioma.

REFERENCIAS

1.ADLER, B.; DE LA PEÑA MOCTEZUMA, A. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010. 2.FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.;
PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: Australia, MediSci, 1999. 272 p. 3.LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p.
296-326, 2001. 4.TONIN, A. A. et al. Leptospirose bovina: aumento na detecção sorológica da Leptospira interogans sorovar Butembo no rebanho do estado de Santa
Catarina, Brasil. Acta Veterinaria Brasilica, v. 4, n. 4, p. 294–297, 2010.
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3567524 - ISABELLE ROCHA RECCHIA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Frequência de anticorpos anti-Leptospira spp. em mamíferos silvestres de uma área protegida na Mata Atlântica do Sudeste do Brasil

INTRODUCAO

A leptospirose é reconhecida como uma zoonose bacteriana globalmente distribuída, sendo mais comum em áreas tropicais e subtropicais com altas taxas de
precipitação. O agente infeccioso é transmitido de um animal portador a outro por contato direto ou indireto com urina ou outros fluidos corporais contendo
leptospiras viáveis. As leptospiras são mantidos na natureza por infecção renal crônica de animais portadores assintomáticos, que eliminam o microorganismo na
urina e contaminam o meio ambiente. A geografia favorece a disponibilidade de reservatórios animais e as condições ambientais favorecem a sobrevivência da
bactéria. Os animais selvagens têm função ecológica e podem servir como sentinelas para identificar agentes infecciosos e como indicadores de saúde ambiental.

OBJETIVOS Desta forma o objetivo deste trabalho foi verificar a frequência de anticorpos anti-Leptospira spp. em roedores e marsupiais silvestres no Bioma Mata Atlântica.

METODOLOGIA

Este estudo foi realizado na Reserva Legado das Águas – Reserva Votorantim, maior área privada protegida de Mata Atlântica, localizada na região do Vale do
Ribeira no estado de São Paulo. Os animais silvestres foram capturados em armadilhas do tipo gaiolas e anestesiados para a coleta de sangue realizada por
punc(#38)#807;a(#38)#771;o cardi(#38)#769;aca, pela veia caudal ou pela veia cefa(#38)#769;lica. Parte do sangue total coletado foi acondicionada em tubo sem
anticoagulante, para a obtenção de soro sanguíneo, para investigação de anticorpos antileptospiras por meio da técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM),
utilizando uma coleção de antígenos vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras representando 20 sorogrupos.

RESULTADOS

Até o presente momento, foram colhidas amostras 54 animais, sendo 47 de pequenos roedores e sete de marsupiais. Das 54 amostras coletadas, 3% (2/54) foram
sororreagentes pela técnica de SAM. Os sorovares encontrados foram Butembo (título=800) e Hardjo (título=100), cada um em uma amostra. A presença de
sororreagentes para estes sorovares indica uma possível interface entre os ciclos selvagem e rural, uma vez que os hospedeiros de manutenção do sorovar Hardjo
são os bovinos e sorovar Butembo é descrito como causador de infertilidade no gado. Além disso, os altos títulos de aglutininas encontrada para o sorovar Btuembo
sugere processos de infecção recente, embora, neste caso, não tenha sido possível realizar testes seriados para determinar se haveria aumento ou diminuição dos
títulos.

CONCLUSOES
Esses resultados demonstram que, no momento da colheita das amostras, os animais tiveram contato com a espiroqueta mostrando que a bactéria está circulando
neste bioma.

REFERENCIAS

1.ADLER, B.; DE LA PEÑA MOCTEZUMA, A. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010. 2.FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.;
PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: Australia, MediSci, 1999. 272 p. 3.LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p.
296-326, 2001. 4.TONIN, A. A. et al. Leptospirose bovina: aumento na detecção sorológica da Leptospira interogans sorovar Butembo no rebanho do estado de Santa
Catarina, Brasil. Acta Veterinaria Brasilica, v. 4, n. 4, p. 294–297, 2010.

Página 165



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11254 Ciências Contábeis 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3458113 - ARYNE OLIVEIRA PEREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTROLADORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO DE GASTOS

INTRODUCAO

A administração pública corresponde ao conjunto de órgãos a serviço do Estado que tem por objetivo atender todas demandas da população (CORBARI; MACEDO,
2012). Ao longo do tempo, ela passou por diversas transformações até atingir o formato atual que se assemelha ao modelo de administração adotado pelas
empresas privadas, já que enfatiza a necessidade de descentralização dos serviços e a modernização da gestão (LOURENÇO, 2016). Essa nova forma de gestão
pública tem como critérios a eficiência, a eficácia, o desempenho e a qualidade. Uma das principais características, deste novo modelo administrativo é a ênfase no
uso de práticas de gestão originadas no setor privado (LOURENÇO, 2016). Dentre essas técnicas de gestão destaca-se a controladoria, pois engloba o processo
administrativo como um todo seja estratégico, seja operacional (PADOVEZE, 2003).

OBJETIVOS Discutir as maneiras pelas quais a controladoria pode oferecer suporte à tomada de decisão na utilização de recursos do setor público.

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Dados obtidos com pesquisa bibliográfica e documental.

RESULTADOS

A controladoria é uma importante ferramenta para a tomada de decisão no setor privado, por ter como foco a eficiência e eficácia das atividades de todos os setores
da organização, baseada em dois tipos de controle: o externo e o interno. Eles se complementam, enquanto o controle interno mensura os resultados, o controle
externo gerência os resultados obtidos. Assim, as funções da controladoria variam de acordo com cada instituição, no entanto, prevalece como principal função a
organização de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) com o intuito de extrair informações precisas e necessárias para a tomada de decisão dos gestores. Na
gestão pública, com o controle interno delineado para fornecer as informações necessárias, é possível avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência; e o
cumprimento das metas dos planos plurianual e anual, conforme prevê a legislação. O controle externo permite que o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas de
posse dessas informações, fiscalizem as ações do poder executivo em relação ao uso dos recursos públicos.

CONCLUSOES
Os resultados permitem concluir que a controladoria pode contribuir para a gestão de gastos públicos, utilizando-se de sistemas de controle interno de informações,
aplicando a legislação e avaliando resultados, de modo a cumprir as metas estabelecidas, pleiteando a eficiência e eficácia da administração pública.

REFERENCIAS
CORBARI, Ely Célia; MACEDO, Joel de Jesus. Controle interno e externo na administração pública. Curitiba: Intersaberes, 2012. LOURENÇO, Nivaldo Vieira.
Administração Pública modelos, conceitos, reformas e avanços para uma nova gestão. Curitiba: Intersaberes, 2016. 200 p. (Gestão Pública). PADOVEZE, Clóvis Luís.
Controladoria Estratégica e Operacional. São Paulo: Thompson, 2003.
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3550419 - ERIKA DA SILVA RAMOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTROLADORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO DE GASTOS

INTRODUCAO

A administração pública corresponde ao conjunto de órgãos a serviço do Estado que tem por objetivo atender todas demandas da população (CORBARI; MACEDO,
2012). Ao longo do tempo, ela passou por diversas transformações até atingir o formato atual que se assemelha ao modelo de administração adotado pelas
empresas privadas, já que enfatiza a necessidade de descentralização dos serviços e a modernização da gestão (LOURENÇO, 2016). Essa nova forma de gestão
pública tem como critérios a eficiência, a eficácia, o desempenho e a qualidade. Uma das principais características, deste novo modelo administrativo é a ênfase no
uso de práticas de gestão originadas no setor privado (LOURENÇO, 2016). Dentre essas técnicas de gestão destaca-se a controladoria, pois engloba o processo
administrativo como um todo seja estratégico, seja operacional (PADOVEZE, 2003).

OBJETIVOS Discutir as maneiras pelas quais a controladoria pode oferecer suporte à tomada de decisão na utilização de recursos do setor público.

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Dados obtidos com pesquisa bibliográfica e documental.

RESULTADOS

A controladoria é uma importante ferramenta para a tomada de decisão no setor privado, por ter como foco a eficiência e eficácia das atividades de todos os setores
da organização, baseada em dois tipos de controle: o externo e o interno. Eles se complementam, enquanto o controle interno mensura os resultados, o controle
externo gerência os resultados obtidos. Assim, as funções da controladoria variam de acordo com cada instituição, no entanto, prevalece como principal função a
organização de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) com o intuito de extrair informações precisas e necessárias para a tomada de decisão dos gestores. Na
gestão pública, com o controle interno delineado para fornecer as informações necessárias, é possível avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência; e o
cumprimento das metas dos planos plurianual e anual, conforme prevê a legislação. O controle externo permite que o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas de
posse dessas informações, fiscalizem as ações do poder executivo em relação ao uso dos recursos públicos.

CONCLUSOES
Os resultados permitem concluir que a controladoria pode contribuir para a gestão de gastos públicos, utilizando-se de sistemas de controle interno de informações,
aplicando a legislação e avaliando resultados, de modo a cumprir as metas estabelecidas, pleiteando a eficiência e eficácia da administração pública.

REFERENCIAS
CORBARI, Ely Célia; MACEDO, Joel de Jesus. Controle interno e externo na administração pública. Curitiba: Intersaberes, 2012. LOURENÇO, Nivaldo Vieira.
Administração Pública modelos, conceitos, reformas e avanços para uma nova gestão. Curitiba: Intersaberes, 2016. 200 p. (Gestão Pública). PADOVEZE, Clóvis Luís.
Controladoria Estratégica e Operacional. São Paulo: Thompson, 2003.
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3564703 - NAYSA DE SOUZA BARBOSA E SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTROLADORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO DE GASTOS

INTRODUCAO

A administração pública corresponde ao conjunto de órgãos a serviço do Estado que tem por objetivo atender todas demandas da população (CORBARI; MACEDO,
2012). Ao longo do tempo, ela passou por diversas transformações até atingir o formato atual que se assemelha ao modelo de administração adotado pelas
empresas privadas, já que enfatiza a necessidade de descentralização dos serviços e a modernização da gestão (LOURENÇO, 2016). Essa nova forma de gestão
pública tem como critérios a eficiência, a eficácia, o desempenho e a qualidade. Uma das principais características, deste novo modelo administrativo é a ênfase no
uso de práticas de gestão originadas no setor privado (LOURENÇO, 2016). Dentre essas técnicas de gestão destaca-se a controladoria, pois engloba o processo
administrativo como um todo seja estratégico, seja operacional (PADOVEZE, 2003).

OBJETIVOS Discutir as maneiras pelas quais a controladoria pode oferecer suporte à tomada de decisão na utilização de recursos do setor público.

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Dados obtidos com pesquisa bibliográfica e documental.

RESULTADOS

A controladoria é uma importante ferramenta para a tomada de decisão no setor privado, por ter como foco a eficiência e eficácia das atividades de todos os setores
da organização, baseada em dois tipos de controle: o externo e o interno. Eles se complementam, enquanto o controle interno mensura os resultados, o controle
externo gerência os resultados obtidos. Assim, as funções da controladoria variam de acordo com cada instituição, no entanto, prevalece como principal função a
organização de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) com o intuito de extrair informações precisas e necessárias para a tomada de decisão dos gestores. Na
gestão pública, com o controle interno delineado para fornecer as informações necessárias, é possível avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência; e o
cumprimento das metas dos planos plurianual e anual, conforme prevê a legislação. O controle externo permite que o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas de
posse dessas informações, fiscalizem as ações do poder executivo em relação ao uso dos recursos públicos.

CONCLUSOES
Os resultados permitem concluir que a controladoria pode contribuir para a gestão de gastos públicos, utilizando-se de sistemas de controle interno de informações,
aplicando a legislação e avaliando resultados, de modo a cumprir as metas estabelecidas, pleiteando a eficiência e eficácia da administração pública.

REFERENCIAS
CORBARI, Ely Célia; MACEDO, Joel de Jesus. Controle interno e externo na administração pública. Curitiba: Intersaberes, 2012. LOURENÇO, Nivaldo Vieira.
Administração Pública modelos, conceitos, reformas e avanços para uma nova gestão. Curitiba: Intersaberes, 2016. 200 p. (Gestão Pública). PADOVEZE, Clóvis Luís.
Controladoria Estratégica e Operacional. São Paulo: Thompson, 2003.

Página 168



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11254 Ciências Contábeis 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3625991 - SISLENE SIMOES ROSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTROLADORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO DE GASTOS

INTRODUCAO

A administração pública corresponde ao conjunto de órgãos a serviço do Estado que tem por objetivo atender todas demandas da população (CORBARI; MACEDO,
2012). Ao longo do tempo, ela passou por diversas transformações até atingir o formato atual que se assemelha ao modelo de administração adotado pelas
empresas privadas, já que enfatiza a necessidade de descentralização dos serviços e a modernização da gestão (LOURENÇO, 2016). Essa nova forma de gestão
pública tem como critérios a eficiência, a eficácia, o desempenho e a qualidade. Uma das principais características, deste novo modelo administrativo é a ênfase no
uso de práticas de gestão originadas no setor privado (LOURENÇO, 2016). Dentre essas técnicas de gestão destaca-se a controladoria, pois engloba o processo
administrativo como um todo seja estratégico, seja operacional (PADOVEZE, 2003).

OBJETIVOS Discutir as maneiras pelas quais a controladoria pode oferecer suporte à tomada de decisão na utilização de recursos do setor público.

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Dados obtidos com pesquisa bibliográfica e documental.

RESULTADOS

A controladoria é uma importante ferramenta para a tomada de decisão no setor privado, por ter como foco a eficiência e eficácia das atividades de todos os setores
da organização, baseada em dois tipos de controle: o externo e o interno. Eles se complementam, enquanto o controle interno mensura os resultados, o controle
externo gerência os resultados obtidos. Assim, as funções da controladoria variam de acordo com cada instituição, no entanto, prevalece como principal função a
organização de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) com o intuito de extrair informações precisas e necessárias para a tomada de decisão dos gestores. Na
gestão pública, com o controle interno delineado para fornecer as informações necessárias, é possível avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência; e o
cumprimento das metas dos planos plurianual e anual, conforme prevê a legislação. O controle externo permite que o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas de
posse dessas informações, fiscalizem as ações do poder executivo em relação ao uso dos recursos públicos.

CONCLUSOES
Os resultados permitem concluir que a controladoria pode contribuir para a gestão de gastos públicos, utilizando-se de sistemas de controle interno de informações,
aplicando a legislação e avaliando resultados, de modo a cumprir as metas estabelecidas, pleiteando a eficiência e eficácia da administração pública.

REFERENCIAS
CORBARI, Ely Célia; MACEDO, Joel de Jesus. Controle interno e externo na administração pública. Curitiba: Intersaberes, 2012. LOURENÇO, Nivaldo Vieira.
Administração Pública modelos, conceitos, reformas e avanços para uma nova gestão. Curitiba: Intersaberes, 2016. 200 p. (Gestão Pública). PADOVEZE, Clóvis Luís.
Controladoria Estratégica e Operacional. São Paulo: Thompson, 2003.
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4376048 - JOSE ALYSSON DANTAS DE ALMEIDA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTROLADORIA APLICADA AO SETOR PÚBLICO COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO DE GASTOS

INTRODUCAO

A administração pública corresponde ao conjunto de órgãos a serviço do Estado que tem por objetivo atender todas demandas da população (CORBARI; MACEDO,
2012). Ao longo do tempo, ela passou por diversas transformações até atingir o formato atual que se assemelha ao modelo de administração adotado pelas
empresas privadas, já que enfatiza a necessidade de descentralização dos serviços e a modernização da gestão (LOURENÇO, 2016). Essa nova forma de gestão
pública tem como critérios a eficiência, a eficácia, o desempenho e a qualidade. Uma das principais características, deste novo modelo administrativo é a ênfase no
uso de práticas de gestão originadas no setor privado (LOURENÇO, 2016). Dentre essas técnicas de gestão destaca-se a controladoria, pois engloba o processo
administrativo como um todo seja estratégico, seja operacional (PADOVEZE, 2003).

OBJETIVOS Discutir as maneiras pelas quais a controladoria pode oferecer suporte à tomada de decisão na utilização de recursos do setor público.

METODOLOGIA Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Dados obtidos com pesquisa bibliográfica e documental.

RESULTADOS

A controladoria é uma importante ferramenta para a tomada de decisão no setor privado, por ter como foco a eficiência e eficácia das atividades de todos os setores
da organização, baseada em dois tipos de controle: o externo e o interno. Eles se complementam, enquanto o controle interno mensura os resultados, o controle
externo gerência os resultados obtidos. Assim, as funções da controladoria variam de acordo com cada instituição, no entanto, prevalece como principal função a
organização de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) com o intuito de extrair informações precisas e necessárias para a tomada de decisão dos gestores. Na
gestão pública, com o controle interno delineado para fornecer as informações necessárias, é possível avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência; e o
cumprimento das metas dos planos plurianual e anual, conforme prevê a legislação. O controle externo permite que o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas de
posse dessas informações, fiscalizem as ações do poder executivo em relação ao uso dos recursos públicos.

CONCLUSOES
Os resultados permitem concluir que a controladoria pode contribuir para a gestão de gastos públicos, utilizando-se de sistemas de controle interno de informações,
aplicando a legislação e avaliando resultados, de modo a cumprir as metas estabelecidas, pleiteando a eficiência e eficácia da administração pública.

REFERENCIAS
CORBARI, Ely Célia; MACEDO, Joel de Jesus. Controle interno e externo na administração pública. Curitiba: Intersaberes, 2012. LOURENÇO, Nivaldo Vieira.
Administração Pública modelos, conceitos, reformas e avanços para uma nova gestão. Curitiba: Intersaberes, 2016. 200 p. (Gestão Pública). PADOVEZE, Clóvis Luís.
Controladoria Estratégica e Operacional. São Paulo: Thompson, 2003.
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3332772 - JAQUELINE ANHAIA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise de Treinamento e Desenvolvimento sob o olhar da avaliação de competências.

INTRODUCAO

A Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1972, em São Paulo, com atuação direcionada ao atendimento
das comunidades carentes da região de Americanópolis. Com seus programas assistências, promove a educação por meio de projetos orientando, preparando e
propondo uma visão mais ampla sobre a vida. O diferencial do objeto da Instituição está na capacitação dos seus colaboradores fazendo uso do conceito de
Treinamento e Desenvolvimento. O treinamento influencia na capacitação de colaboradores incrementando a produtividade de suas competências (FLEURY e
FLEURY, 2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar o processo de Treinamento e Desenvolvimento dos colaboradores sob o olhar da capacitação de competências.

METODOLOGIA Os estudos contaram com a análise dos dados publicados no site da Instituição e entrevista da Gestora de Recursos Humanos.

RESULTADOS

Após a análise das informações foi possível verificar que a instituição faz uso do conceito de Treinamento para a capacitação e o desenvolvimento dos seus
colaboradores quando há necessidades de implantar sistemas, novas funções e/ou, melhorar atividades. O levantamento das necessidades é realizado por meio de
formulários orientando as ações a serem planejadas, sempre com foco na aprendizagem e atualização dos seus colaboradores. Os treinamentos são alinhados a
missão institucional, com profissionais engajados nos temas. Notamos a ausência de um acompanhamento sobre a evolução do conhecimento, ou seja, uma
mensuração de habilidades e competências antes e depois do treinamento. Os programas são em sua maioria direcionados para formação de líderes, no entanto,
não tem verbas para manutenção periódica do tema além da ausência do uso de um método específico para a escolha de um bom instrutor para a execução dos
programas (em sua grande parte voluntária).

CONCLUSOES
A pesquisa permite concluir que apesar do Programa de Capacitação ter como foco o Treinamento e Desenvolvimento, por ausência de verbas, não são observadas
etapas importantes como a avaliação das melhorias propostas pelo treinamento, influenciando na continuidade e mensuração da efetividade dos Programas.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario Cecílio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. Psicol. Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. Contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001. GURGEL, André Morais et al . Seleção de
profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São
Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 .
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4323050 - EVELIM BARBOSA ALVES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise de Treinamento e Desenvolvimento sob o olhar da avaliação de competências.

INTRODUCAO

A Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1972, em São Paulo, com atuação direcionada ao atendimento
das comunidades carentes da região de Americanópolis. Com seus programas assistências, promove a educação por meio de projetos orientando, preparando e
propondo uma visão mais ampla sobre a vida. O diferencial do objeto da Instituição está na capacitação dos seus colaboradores fazendo uso do conceito de
Treinamento e Desenvolvimento. O treinamento influencia na capacitação de colaboradores incrementando a produtividade de suas competências (FLEURY e
FLEURY, 2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar o processo de Treinamento e Desenvolvimento dos colaboradores sob o olhar da capacitação de competências.

METODOLOGIA Os estudos contaram com a análise dos dados publicados no site da Instituição e entrevista da Gestora de Recursos Humanos.

RESULTADOS

Após a análise das informações foi possível verificar que a instituição faz uso do conceito de Treinamento para a capacitação e o desenvolvimento dos seus
colaboradores quando há necessidades de implantar sistemas, novas funções e/ou, melhorar atividades. O levantamento das necessidades é realizado por meio de
formulários orientando as ações a serem planejadas, sempre com foco na aprendizagem e atualização dos seus colaboradores. Os treinamentos são alinhados a
missão institucional, com profissionais engajados nos temas. Notamos a ausência de um acompanhamento sobre a evolução do conhecimento, ou seja, uma
mensuração de habilidades e competências antes e depois do treinamento. Os programas são em sua maioria direcionados para formação de líderes, no entanto,
não tem verbas para manutenção periódica do tema além da ausência do uso de um método específico para a escolha de um bom instrutor para a execução dos
programas (em sua grande parte voluntária).

CONCLUSOES
A pesquisa permite concluir que apesar do Programa de Capacitação ter como foco o Treinamento e Desenvolvimento, por ausência de verbas, não são observadas
etapas importantes como a avaliação das melhorias propostas pelo treinamento, influenciando na continuidade e mensuração da efetividade dos Programas.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario Cecílio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. Psicol. Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. Contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001. GURGEL, André Morais et al . Seleção de
profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São
Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 .
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4327756 - LARISSA RODRIGUES CORDEIRO ALBUQUERQUE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise de Treinamento e Desenvolvimento sob o olhar da avaliação de competências.

INTRODUCAO

A Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1972, em São Paulo, com atuação direcionada ao atendimento
das comunidades carentes da região de Americanópolis. Com seus programas assistências, promove a educação por meio de projetos orientando, preparando e
propondo uma visão mais ampla sobre a vida. O diferencial do objeto da Instituição está na capacitação dos seus colaboradores fazendo uso do conceito de
Treinamento e Desenvolvimento. O treinamento influencia na capacitação de colaboradores incrementando a produtividade de suas competências (FLEURY e
FLEURY, 2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar o processo de Treinamento e Desenvolvimento dos colaboradores sob o olhar da capacitação de competências.

METODOLOGIA Os estudos contaram com a análise dos dados publicados no site da Instituição e entrevista da Gestora de Recursos Humanos.

RESULTADOS

Após a análise das informações foi possível verificar que a instituição faz uso do conceito de Treinamento para a capacitação e o desenvolvimento dos seus
colaboradores quando há necessidades de implantar sistemas, novas funções e/ou, melhorar atividades. O levantamento das necessidades é realizado por meio de
formulários orientando as ações a serem planejadas, sempre com foco na aprendizagem e atualização dos seus colaboradores. Os treinamentos são alinhados a
missão institucional, com profissionais engajados nos temas. Notamos a ausência de um acompanhamento sobre a evolução do conhecimento, ou seja, uma
mensuração de habilidades e competências antes e depois do treinamento. Os programas são em sua maioria direcionados para formação de líderes, no entanto,
não tem verbas para manutenção periódica do tema além da ausência do uso de um método específico para a escolha de um bom instrutor para a execução dos
programas (em sua grande parte voluntária).

CONCLUSOES
A pesquisa permite concluir que apesar do Programa de Capacitação ter como foco o Treinamento e Desenvolvimento, por ausência de verbas, não são observadas
etapas importantes como a avaliação das melhorias propostas pelo treinamento, influenciando na continuidade e mensuração da efetividade dos Programas.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario Cecílio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. Psicol. Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. Contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001. GURGEL, André Morais et al . Seleção de
profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São
Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 .
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4545273 - MARIA CRISTINA SANTOS FELIX DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise de Treinamento e Desenvolvimento sob o olhar da avaliação de competências.

INTRODUCAO

A Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1972, em São Paulo, com atuação direcionada ao atendimento
das comunidades carentes da região de Americanópolis. Com seus programas assistências, promove a educação por meio de projetos orientando, preparando e
propondo uma visão mais ampla sobre a vida. O diferencial do objeto da Instituição está na capacitação dos seus colaboradores fazendo uso do conceito de
Treinamento e Desenvolvimento. O treinamento influencia na capacitação de colaboradores incrementando a produtividade de suas competências (FLEURY e
FLEURY, 2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar o processo de Treinamento e Desenvolvimento dos colaboradores sob o olhar da capacitação de competências.

METODOLOGIA Os estudos contaram com a análise dos dados publicados no site da Instituição e entrevista da Gestora de Recursos Humanos.

RESULTADOS

Após a análise das informações foi possível verificar que a instituição faz uso do conceito de Treinamento para a capacitação e o desenvolvimento dos seus
colaboradores quando há necessidades de implantar sistemas, novas funções e/ou, melhorar atividades. O levantamento das necessidades é realizado por meio de
formulários orientando as ações a serem planejadas, sempre com foco na aprendizagem e atualização dos seus colaboradores. Os treinamentos são alinhados a
missão institucional, com profissionais engajados nos temas. Notamos a ausência de um acompanhamento sobre a evolução do conhecimento, ou seja, uma
mensuração de habilidades e competências antes e depois do treinamento. Os programas são em sua maioria direcionados para formação de líderes, no entanto,
não tem verbas para manutenção periódica do tema além da ausência do uso de um método específico para a escolha de um bom instrutor para a execução dos
programas (em sua grande parte voluntária).

CONCLUSOES
A pesquisa permite concluir que apesar do Programa de Capacitação ter como foco o Treinamento e Desenvolvimento, por ausência de verbas, não são observadas
etapas importantes como a avaliação das melhorias propostas pelo treinamento, influenciando na continuidade e mensuração da efetividade dos Programas.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario Cecílio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. Psicol. Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. Contemp., Curitiba, v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001. GURGEL, André Morais et al . Seleção de
profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São
Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 .
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3391540 - ALEXYA VICTORIA PINHEIRO SALDANHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Leptospirose canina no município de Franco da Rocha, SP

INTRODUCAO

A leptospirose é uma doença zoonótica de distribuição mundial que acomete o homem e os animais. Os animais silvestres e domésticos infectados tem um papel
essencial para a contaminação e manutenção das leptospiras patogênicas no ambiente, pois eliminam a bactéria viável no ambiente através da urina. Os cães
errantes e de abrigo são considerados os mais suscetíveis à infecção por leptospiras devido a um maior grau de exposição ambiental ao agente patógeno. Dessa
forma, destaca-se a importância do controle e prevenção da leptospirose.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre a leptospirose canina no município de Franco da Rocha, SP por meio de um levantamento sorológico e do
isolamento de leptospiras.

METODOLOGIA

Até o presente momento, foram colhidas 92 amostras de sangue e seis amostras de urina de cães errantes, comunitários e de abrigo, de diversos bairros do
município. Para o diagnóstico sorológico, foi realizada a técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM), utilizando um painel de 24 sorovares. Amostras com título
maiores ou iguais a 100 contra um ou mais sorovares foram consideradas sororreativas. O sorovar predominante foi definido como aquele mais frequente e com
maior título. As urinas coletadas foram destinadas a cultura bacteriana, sendo semeadas em meio Fletcher e incubados a 28°C. Foram observados semanalmente
por cerca de seis semanas para verificação de anel de crescimento superficial de leptospiras no meio.

RESULTADOS

SAM para pelo menos um sorovar com títulos variando de 100 a 12.800. O sorovar mais prevalente foi o Canicola com sete amostras (7,6%), seguido do sorovar
Australis com três amostras (3,2%), os sorovares Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Butembo, Sentot e Pomona foram sororreagentes com duas amostras cada (2,17%) e
os sorovares Castellonis, Hebdomadis, e Hardjobovis apresentaram uma amostra reagente (1,08%). A maior proporção de reatividade para o sorovar Canicola já é
esperada, visto que os cães são considerados hospedeiros de manutenção deste sorovar e disseminam este sorovar para o meio ambiente. Embora os animais não
apresentassem sintomatologia compatível com leptospirose no momento da coleta, detectou-se altos títulos (maiores ou iguais a 800), indicativos de infecção
aguda, em 16% das amostras. Os cultivos bacterianos obtiveram resultados negativos em todas as amostras. Os resultados negativos nas culturas podem ser
devidos à dificuldade de isolar leptospiras, à baixa sensibilidade do método ou à eliminação intermitente.

CONCLUSOES
Esses resultados indicam que os cães do município de Franco da Rocha estão expostos a Leptospira spp. A predominância do sorovar Canicola, historicamente
mantido por cães reforça a necessidade da implementação de programas de vacinação contra a leptospirose e de programas de controle populacional de cães,
através do controle da reprodução e estímulo da posse responsável.

REFERENCIAS
1. ACHA, P. N. (#38) SZYFRES, B. Zoonosis y enfermidades transmissibles comunes al hombre y a los animales. Organizacion Panamericana de La Salud. 3. ed.
Washington, 2003. (Publicación Científica, 580). 2. LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001
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3540065 - SANDRO SCHERER 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Leptospirose canina no município de Franco da Rocha, SP

INTRODUCAO

A leptospirose é uma doença zoonótica de distribuição mundial que acomete o homem e os animais. Os animais silvestres e domésticos infectados tem um papel
essencial para a contaminação e manutenção das leptospiras patogênicas no ambiente, pois eliminam a bactéria viável no ambiente através da urina. Os cães
errantes e de abrigo são considerados os mais suscetíveis à infecção por leptospiras devido a um maior grau de exposição ambiental ao agente patógeno. Dessa
forma, destaca-se a importância do controle e prevenção da leptospirose.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre a leptospirose canina no município de Franco da Rocha, SP por meio de um levantamento sorológico e do
isolamento de leptospiras.

METODOLOGIA

Até o presente momento, foram colhidas 92 amostras de sangue e seis amostras de urina de cães errantes, comunitários e de abrigo, de diversos bairros do
município. Para o diagnóstico sorológico, foi realizada a técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM), utilizando um painel de 24 sorovares. Amostras com título
maiores ou iguais a 100 contra um ou mais sorovares foram consideradas sororreativas. O sorovar predominante foi definido como aquele mais frequente e com
maior título. As urinas coletadas foram destinadas a cultura bacteriana, sendo semeadas em meio Fletcher e incubados a 28°C. Foram observados semanalmente
por cerca de seis semanas para verificação de anel de crescimento superficial de leptospiras no meio.

RESULTADOS

SAM para pelo menos um sorovar com títulos variando de 100 a 12.800. O sorovar mais prevalente foi o Canicola com sete amostras (7,6%), seguido do sorovar
Australis com três amostras (3,2%), os sorovares Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Butembo, Sentot e Pomona foram sororreagentes com duas amostras cada (2,17%) e
os sorovares Castellonis, Hebdomadis, e Hardjobovis apresentaram uma amostra reagente (1,08%). A maior proporção de reatividade para o sorovar Canicola já é
esperada, visto que os cães são considerados hospedeiros de manutenção deste sorovar e disseminam este sorovar para o meio ambiente. Embora os animais não
apresentassem sintomatologia compatível com leptospirose no momento da coleta, detectou-se altos títulos (maiores ou iguais a 800), indicativos de infecção
aguda, em 16% das amostras. Os cultivos bacterianos obtiveram resultados negativos em todas as amostras. Os resultados negativos nas culturas podem ser
devidos à dificuldade de isolar leptospiras, à baixa sensibilidade do método ou à eliminação intermitente.

CONCLUSOES
Esses resultados indicam que os cães do município de Franco da Rocha estão expostos a Leptospira spp. A predominância do sorovar Canicola, historicamente
mantido por cães reforça a necessidade da implementação de programas de vacinação contra a leptospirose e de programas de controle populacional de cães,
através do controle da reprodução e estímulo da posse responsável.

REFERENCIAS
1. ACHA, P. N. (#38) SZYFRES, B. Zoonosis y enfermidades transmissibles comunes al hombre y a los animales. Organizacion Panamericana de La Salud. 3. ed.
Washington, 2003. (Publicación Científica, 580). 2. LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001
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4069218 - FERNANDA APARECIDA DA SILVA HERNANDEZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Leptospirose canina no município de Franco da Rocha, SP

INTRODUCAO

A leptospirose é uma doença zoonótica de distribuição mundial que acomete o homem e os animais. Os animais silvestres e domésticos infectados tem um papel
essencial para a contaminação e manutenção das leptospiras patogênicas no ambiente, pois eliminam a bactéria viável no ambiente através da urina. Os cães
errantes e de abrigo são considerados os mais suscetíveis à infecção por leptospiras devido a um maior grau de exposição ambiental ao agente patógeno. Dessa
forma, destaca-se a importância do controle e prevenção da leptospirose.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre a leptospirose canina no município de Franco da Rocha, SP por meio de um levantamento sorológico e do
isolamento de leptospiras.

METODOLOGIA

Até o presente momento, foram colhidas 92 amostras de sangue e seis amostras de urina de cães errantes, comunitários e de abrigo, de diversos bairros do
município. Para o diagnóstico sorológico, foi realizada a técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM), utilizando um painel de 24 sorovares. Amostras com título
maiores ou iguais a 100 contra um ou mais sorovares foram consideradas sororreativas. O sorovar predominante foi definido como aquele mais frequente e com
maior título. As urinas coletadas foram destinadas a cultura bacteriana, sendo semeadas em meio Fletcher e incubados a 28°C. Foram observados semanalmente
por cerca de seis semanas para verificação de anel de crescimento superficial de leptospiras no meio.

RESULTADOS

SAM para pelo menos um sorovar com títulos variando de 100 a 12.800. O sorovar mais prevalente foi o Canicola com sete amostras (7,6%), seguido do sorovar
Australis com três amostras (3,2%), os sorovares Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Butembo, Sentot e Pomona foram sororreagentes com duas amostras cada (2,17%) e
os sorovares Castellonis, Hebdomadis, e Hardjobovis apresentaram uma amostra reagente (1,08%). A maior proporção de reatividade para o sorovar Canicola já é
esperada, visto que os cães são considerados hospedeiros de manutenção deste sorovar e disseminam este sorovar para o meio ambiente. Embora os animais não
apresentassem sintomatologia compatível com leptospirose no momento da coleta, detectou-se altos títulos (maiores ou iguais a 800), indicativos de infecção
aguda, em 16% das amostras. Os cultivos bacterianos obtiveram resultados negativos em todas as amostras. Os resultados negativos nas culturas podem ser
devidos à dificuldade de isolar leptospiras, à baixa sensibilidade do método ou à eliminação intermitente.

CONCLUSOES
Esses resultados indicam que os cães do município de Franco da Rocha estão expostos a Leptospira spp. A predominância do sorovar Canicola, historicamente
mantido por cães reforça a necessidade da implementação de programas de vacinação contra a leptospirose e de programas de controle populacional de cães,
através do controle da reprodução e estímulo da posse responsável.

REFERENCIAS
1. ACHA, P. N. (#38) SZYFRES, B. Zoonosis y enfermidades transmissibles comunes al hombre y a los animales. Organizacion Panamericana de La Salud. 3. ed.
Washington, 2003. (Publicación Científica, 580). 2. LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001
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3461319 - BEATRIZ DANIELA TOMIMATSU SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alessa Castro Ribeiro

TITULO Posicionamento terapêutico em recém-nascidos prematuros: revisão de literatura

INTRODUCAO

Os avanços tecnológicos neonatais proporcionaram melhor assistência intensiva e redução nas taxas de mortalidade de RNPT, porém essa assistência é associada
ao desenvolvimento de comorbidades relacionados a técnicas de manutenção de vida. A maioria dos RNPT necessitam de internação em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN) após o nascimento devido a necessidade de cuidados para manutenção de vida. O ambiente de UTIN expõem os RNPT a fatores que
podem ser nocivos ao desenvolvimento neuropsicomotor a curto e longo prazo. Algumas técnicas foram desenvolvidas com objetivo de minimizar os possíveis
efeitos negativos ambientais das UTIN. O posicionamento terapêutico é uma intervenção não invasiva, que pode ser realizada pela equipe multiprofissional com
objetivo de auxiliar na auto-organização, inibição de aprendizado de posturas anormais, alinhamento biomecânico, facilitar as experiências sensório motoras
tradicionais.

OBJETIVOS Elencar os benefícios do posicionamento terapêutico em recém-nascidos prematuros em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram realizadas buscas, nas seguintes bases de dados- LILACS – Bireme, MEDLINE, SciELO, PubMed e PEDro. Foram
realizadas buscas de acordo com os Descritores em Ciências da saúde (Decs) em português: “Posicionamento terapêutico”, “Prematuridade”, “posição prona”,
“posição supina”, “decúbito lateral”, “dor” e “estresse”. Foram incluídos todos os artigos indexados com ano de publicação entre 2010 a 2020, com delineamento
experimental ensaios clínicos, randomizados e estudos de coorte e revisão de literatura, nas línguas portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão foram editoriais
de revistas, artigos publicados em periódicos não indexados, estudos de caso e artigos que não abordassem o tema. Síntese de dados: de 584 artigos, 15 estavam
de acordo com os critérios pré-estabelecidos.

RESULTADOS Em andamento

CONCLUSOES Em andamento

REFERENCIAS

1. Madlinger-Lewis L, Reynolds L, Zarem C, Crapnell T, Inder T, Pineda R. The effects of alternative positioning on preterm infants in the neonatal intensive care unit: a
randomized clinical trial. Res Dev Disabil. 2014 Feb;35(2):490-7. doi: 10.1016/j.ridd.2013.11.019. Epub 2013 Dec 25. Erratum in: Res Dev Disabil. 2015 Jun-Jul;41-
42:101-2. PMID: 24374602; PMCID: PMC3938096. 2. Vanin Luísa Krusser, Zatti Helen, Soncini Thaise, Nunes Rodrigo Dias, Siqueira Louise Beni Staudt de.
MATERNAL AND FETAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH LATE PRETERM INFANTS. Rev. paul. pediatr. [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 29] ; 38: e2018136.
Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-05822020000100404(#38)lng=en. Epub Nov 25, 2019 35. 3 Cândia Maria
Fernanda, Osaku Erica Fernanda, Leite Marcela Aparecida, Toccolini Beatriz, Costa Nicolle Lamberti, Teixeira Sandy Nogueira et al . Influência do posicionamento em
prona sobre o estresse no recém-nascido prematuro avaliada pela dosagem de cortisol salivar: um estudo piloto. Rev. bras. ter. intensiva [Internet]. 2014 June [cited
2020 June 15] ; 26( 2 ): 169-175. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-507X2014000200169(#38)lng=en.
http://dx.doi.org/10.5935/0103-507X.20140025
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3545644 - CAICO BRUNO CURCIO OLIVA DE PAULA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudia Polubriaginof

TITULO O IMPACTO DA COVID-19 JUNTO A POPULAÇÃO NEGRA

INTRODUCAO
A população negra está mais vulnerável aos impactos da pandemia, considerando sua vulnerabilidade socioeconômica, déficits de acesso a condições sanitárias
adequadas e à negligência governamental a estratégias de proteção social.

OBJETIVOS Conhecer o impacto da pandemia do Covid-19 na população negra, ressaltando as consequências do racismo estrutural na saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual foram utilizados artigos em língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados MEDLINE, LILACS e Scielo, com os
unitermos: Covid-19; Desigualdade Racial; Pandemia; Saúde Pública; Preconceito Racial. O site do Ministério da Saúde também foi acessado afim de obtermos
informações acerca das políticas de saude voltadas à pandemia e a questão do perfil racial de nossa população, pautados em dados governamentais.

RESULTADOS

Apesar de representar a maioria dos brasileiros – 54% entre pretos e pardos – é evidente que a população negra é suscetibilizada por privação de necessidades
básicas, como moradia, saneamento, educação, emprego, renda e saúde. A qualidade de vida desse grupo permanece prejudicada pelo racismo, fato que se
explicitou com a chegada da pandemia do Covid-19 em 2020, ao colocarem entre os grupos de risco - junto de idosos e imunocomprometidos - a população negra,
devido a prevalência de doenças crônicas e disparidade no acesso aos serviços e cuidados recebidos, colocando-os em situação precária de adoecimento e morte.
Além de, em sua maioria, serem impossibilitados de seguir as recomendações da OMS de higienização, pela falta de saneamento básico e de distanciamento social,
por constituírem, majoritariamente, grupos de trabalho informal, que necessitam da renda diária. Em contrapartida, o SUS tem lutado contra a mortalidade e
disseminação do vírus entre os mais vulneráveis socialmente e economicamente e, dessa maneira, podemos destacar a população negra.

CONCLUSOES

O Covid-19 ataca a todos, indistintamente, mas o acesso aos serviços de saúde e habitação digna é um desafio constante para a população negra no Brasil. A
pandemia escancarou as nossas desigualdades sociais e raciais na prevenção da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um aumento no número de
mortos, entre os pretos e pardos. Embora a pandemia seja recente, a história do preconceito e do racismo é muito antiga. O chamado racismo estrutural diz respeito
exatamente às condições históricas que possibilitaram a situação em que a população negra vive hoje. Uma realidade ligada à falta de condições de saneamento, de
moradia e trabalho.

REFERENCIAS

1. BATISTA, L. E. Discriminação ainda uma realidade. In: Saúde da população negra: Os males da desigualdade. Radis, n.142, p.15, jul. 2014. 2. SANTOS, M. P. et. al.
População negra e Covid-19: reflexões sobre o racismo e saúde. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3499.014 (#62) 3. IPEA - Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça - Análise preliminar dos dados. Brasília, 2008 4. GOES, E. F. Desigualdades raciais em
saúde e a pandemia do Covid-19. Trab. educ. saúde vol.18 no.3 Rio de Janeiro. 2020 Epub May 29, 2020. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/1981-7746-
sol00278 (#62)
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TITULO O IMPACTO DA COVID-19 JUNTO A POPULAÇÃO NEGRA

INTRODUCAO
A população negra está mais vulnerável aos impactos da pandemia, considerando sua vulnerabilidade socioeconômica, déficits de acesso a condições sanitárias
adequadas e à negligência governamental a estratégias de proteção social.

OBJETIVOS Conhecer o impacto da pandemia do Covid-19 na população negra, ressaltando as consequências do racismo estrutural na saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual foram utilizados artigos em língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados MEDLINE, LILACS e Scielo, com os
unitermos: Covid-19; Desigualdade Racial; Pandemia; Saúde Pública; Preconceito Racial. O site do Ministério da Saúde também foi acessado afim de obtermos
informações acerca das políticas de saude voltadas à pandemia e a questão do perfil racial de nossa população, pautados em dados governamentais.

RESULTADOS

Apesar de representar a maioria dos brasileiros – 54% entre pretos e pardos – é evidente que a população negra é suscetibilizada por privação de necessidades
básicas, como moradia, saneamento, educação, emprego, renda e saúde. A qualidade de vida desse grupo permanece prejudicada pelo racismo, fato que se
explicitou com a chegada da pandemia do Covid-19 em 2020, ao colocarem entre os grupos de risco - junto de idosos e imunocomprometidos - a população negra,
devido a prevalência de doenças crônicas e disparidade no acesso aos serviços e cuidados recebidos, colocando-os em situação precária de adoecimento e morte.
Além de, em sua maioria, serem impossibilitados de seguir as recomendações da OMS de higienização, pela falta de saneamento básico e de distanciamento social,
por constituírem, majoritariamente, grupos de trabalho informal, que necessitam da renda diária. Em contrapartida, o SUS tem lutado contra a mortalidade e
disseminação do vírus entre os mais vulneráveis socialmente e economicamente e, dessa maneira, podemos destacar a população negra.

CONCLUSOES

O Covid-19 ataca a todos, indistintamente, mas o acesso aos serviços de saúde e habitação digna é um desafio constante para a população negra no Brasil. A
pandemia escancarou as nossas desigualdades sociais e raciais na prevenção da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um aumento no número de
mortos, entre os pretos e pardos. Embora a pandemia seja recente, a história do preconceito e do racismo é muito antiga. O chamado racismo estrutural diz respeito
exatamente às condições históricas que possibilitaram a situação em que a população negra vive hoje. Uma realidade ligada à falta de condições de saneamento, de
moradia e trabalho.

REFERENCIAS

1. BATISTA, L. E. Discriminação ainda uma realidade. In: Saúde da população negra: Os males da desigualdade. Radis, n.142, p.15, jul. 2014. 2. SANTOS, M. P. et. al.
População negra e Covid-19: reflexões sobre o racismo e saúde. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3499.014 (#62) 3. IPEA - Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça - Análise preliminar dos dados. Brasília, 2008 4. GOES, E. F. Desigualdades raciais em
saúde e a pandemia do Covid-19. Trab. educ. saúde vol.18 no.3 Rio de Janeiro. 2020 Epub May 29, 2020. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/1981-7746-
sol00278 (#62)
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TITULO O IMPACTO DA COVID-19 JUNTO A POPULAÇÃO NEGRA

INTRODUCAO
A população negra está mais vulnerável aos impactos da pandemia, considerando sua vulnerabilidade socioeconômica, déficits de acesso a condições sanitárias
adequadas e à negligência governamental a estratégias de proteção social.

OBJETIVOS Conhecer o impacto da pandemia do Covid-19 na população negra, ressaltando as consequências do racismo estrutural na saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual foram utilizados artigos em língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados MEDLINE, LILACS e Scielo, com os
unitermos: Covid-19; Desigualdade Racial; Pandemia; Saúde Pública; Preconceito Racial. O site do Ministério da Saúde também foi acessado afim de obtermos
informações acerca das políticas de saude voltadas à pandemia e a questão do perfil racial de nossa população, pautados em dados governamentais.

RESULTADOS

Apesar de representar a maioria dos brasileiros – 54% entre pretos e pardos – é evidente que a população negra é suscetibilizada por privação de necessidades
básicas, como moradia, saneamento, educação, emprego, renda e saúde. A qualidade de vida desse grupo permanece prejudicada pelo racismo, fato que se
explicitou com a chegada da pandemia do Covid-19 em 2020, ao colocarem entre os grupos de risco - junto de idosos e imunocomprometidos - a população negra,
devido a prevalência de doenças crônicas e disparidade no acesso aos serviços e cuidados recebidos, colocando-os em situação precária de adoecimento e morte.
Além de, em sua maioria, serem impossibilitados de seguir as recomendações da OMS de higienização, pela falta de saneamento básico e de distanciamento social,
por constituírem, majoritariamente, grupos de trabalho informal, que necessitam da renda diária. Em contrapartida, o SUS tem lutado contra a mortalidade e
disseminação do vírus entre os mais vulneráveis socialmente e economicamente e, dessa maneira, podemos destacar a população negra.

CONCLUSOES

O Covid-19 ataca a todos, indistintamente, mas o acesso aos serviços de saúde e habitação digna é um desafio constante para a população negra no Brasil. A
pandemia escancarou as nossas desigualdades sociais e raciais na prevenção da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um aumento no número de
mortos, entre os pretos e pardos. Embora a pandemia seja recente, a história do preconceito e do racismo é muito antiga. O chamado racismo estrutural diz respeito
exatamente às condições históricas que possibilitaram a situação em que a população negra vive hoje. Uma realidade ligada à falta de condições de saneamento, de
moradia e trabalho.

REFERENCIAS

1. BATISTA, L. E. Discriminação ainda uma realidade. In: Saúde da população negra: Os males da desigualdade. Radis, n.142, p.15, jul. 2014. 2. SANTOS, M. P. et. al.
População negra e Covid-19: reflexões sobre o racismo e saúde. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3499.014 (#62) 3. IPEA - Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça - Análise preliminar dos dados. Brasília, 2008 4. GOES, E. F. Desigualdades raciais em
saúde e a pandemia do Covid-19. Trab. educ. saúde vol.18 no.3 Rio de Janeiro. 2020 Epub May 29, 2020. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/1981-7746-
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TITULO O IMPACTO DA COVID-19 JUNTO A POPULAÇÃO NEGRA

INTRODUCAO
A população negra está mais vulnerável aos impactos da pandemia, considerando sua vulnerabilidade socioeconômica, déficits de acesso a condições sanitárias
adequadas e à negligência governamental a estratégias de proteção social.

OBJETIVOS Conhecer o impacto da pandemia do Covid-19 na população negra, ressaltando as consequências do racismo estrutural na saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica, na qual foram utilizados artigos em língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados MEDLINE, LILACS e Scielo, com os
unitermos: Covid-19; Desigualdade Racial; Pandemia; Saúde Pública; Preconceito Racial. O site do Ministério da Saúde também foi acessado afim de obtermos
informações acerca das políticas de saude voltadas à pandemia e a questão do perfil racial de nossa população, pautados em dados governamentais.

RESULTADOS

Apesar de representar a maioria dos brasileiros – 54% entre pretos e pardos – é evidente que a população negra é suscetibilizada por privação de necessidades
básicas, como moradia, saneamento, educação, emprego, renda e saúde. A qualidade de vida desse grupo permanece prejudicada pelo racismo, fato que se
explicitou com a chegada da pandemia do Covid-19 em 2020, ao colocarem entre os grupos de risco - junto de idosos e imunocomprometidos - a população negra,
devido a prevalência de doenças crônicas e disparidade no acesso aos serviços e cuidados recebidos, colocando-os em situação precária de adoecimento e morte.
Além de, em sua maioria, serem impossibilitados de seguir as recomendações da OMS de higienização, pela falta de saneamento básico e de distanciamento social,
por constituírem, majoritariamente, grupos de trabalho informal, que necessitam da renda diária. Em contrapartida, o SUS tem lutado contra a mortalidade e
disseminação do vírus entre os mais vulneráveis socialmente e economicamente e, dessa maneira, podemos destacar a população negra.

CONCLUSOES

O Covid-19 ataca a todos, indistintamente, mas o acesso aos serviços de saúde e habitação digna é um desafio constante para a população negra no Brasil. A
pandemia escancarou as nossas desigualdades sociais e raciais na prevenção da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um aumento no número de
mortos, entre os pretos e pardos. Embora a pandemia seja recente, a história do preconceito e do racismo é muito antiga. O chamado racismo estrutural diz respeito
exatamente às condições históricas que possibilitaram a situação em que a população negra vive hoje. Uma realidade ligada à falta de condições de saneamento, de
moradia e trabalho.

REFERENCIAS

1. BATISTA, L. E. Discriminação ainda uma realidade. In: Saúde da população negra: Os males da desigualdade. Radis, n.142, p.15, jul. 2014. 2. SANTOS, M. P. et. al.
População negra e Covid-19: reflexões sobre o racismo e saúde. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3499.014 (#62) 3. IPEA - Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça - Análise preliminar dos dados. Brasília, 2008 4. GOES, E. F. Desigualdades raciais em
saúde e a pandemia do Covid-19. Trab. educ. saúde vol.18 no.3 Rio de Janeiro. 2020 Epub May 29, 2020. Disponível em: (#60) https://doi.org/10.1590/1981-7746-
sol00278 (#62)
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TITULO Avaliação de subtipos de monócitos na Insuficiência Venosa Crônica

INTRODUCAO

A insuficiência venosa crônica (IVC) é caracterizada por disfunção do sistema venoso secundária à hipertensão venosa, causada por incompetência valvar e/ou
obstrução do fluxo venoso, mais comumente nos membros inferiores. Vários fatores de risco têm sido associados ao desenvolvimento da insuficiência venosa,
como história pessoal de trombose e embolia venosa ou pulmonar, relacionadas também a hábitos posturais, como a hipertensão venosa causada por ortostatismo
(ficar em pé ou sentado por longos períodos), obesidade, idade, sexo, estilo de vida, trabalho, dieta, uso de hormônios, gravidez, história familiar e muitos outros.
Subtipos de monócitos são atraídos para os tecidos inflamados por mediadores quimiotáticos, tais como produtos da histamina, do complemento, leucotrienos,
dentre outros. Por se tratar de uma doença inflamatória, acredita-se que exista uma associação de IVC com o fenótipo dos subtipos de monócitos (clássicos,
intermediários e não-cássicos).

OBJETIVOS Identificar, quantificar e caracterizar fenotipicamente subtipos de monócitos em pacientes com Insuficiência Venosa Crônica.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo tipo caso-controle. Foram avaliados pacientes que se internaram para realização de Cirurgia de Varizes de Membros Inferiores na Santa Casa
de Misericórdia de Santo Amaro. Além disso, Houve um grupo controle, sem Insuficiência Venosa Crônica. Foram excluídos os pacientes que não apresentaram
condições clínicas adequadas para responderem aos instrumentos de pesquisa (como, por exemplo, confusão mental). Os subtipos de monócitos (clássicos,
intermediários e não-clássicos) foram avaliados por citometria de fluxo, com base na expressão de proteínas de superfície celular (CD14 e CD16).

RESULTADOS

Após análise dos monócitos não-clássicos, intermediários e clássicos, respectivamente, as médias (erro-padrão das médias) no grupos caso foram 4,66% (0,26),
46,79% (1,70), 39,52% (1,46). No grupo controle, as médias (erro-padrão das médias) foram 3,06% (0,22), 56,98% (2,61), 32,92% (2,25). Após comparação entre os
grupos, houve maior porcentagem de monócitos clássicos e não-clássicos e menores níveis de monócitos intermediários no grupo caso (p=0,019; p(#60)0,0001 e
p=0,002, respectivamente. Teste de Mann-Whitney). Até onde se tem conhecimento, não há trabalhos na literatura que tenham comparado subtipos de monócitos
em pacientes com e sem Insuficiência Venosa Crônica. O processo inflamatório associado à patologia pode justificar o aumento de monócitos clássicos
(inflamatórios); os níveis elevados de monócitos não-clássicos (antiinflamatórios) requerem estudos adicionais, porém podem se associar à tentativa do organismo
de conter o processo inflamatório, já que essas células têm a capacidade de remover debris das vasculaturas comprometidas pelo processo inflamatório. Monócitos
intermediários têm sido considerados células em um estágio transitório de diferenciação, podendo originar os demais subtipos, de acordo com o microambiente ao
qual os pacientes estão submetidos.

CONCLUSOES O processo inflamatório associado à Insuficiência Venosa Crônica modula o fenótipo dos subtipos de monócitos.

REFERENCIAS

1. Engelhorn CA, Coral FE, Soares ICM, Corrêa GFA, Ogeda JP, Hara LY, et al. Patterns of saphenous reflux in men with chronic venous insufficiency. J Vasc Bras.
2016 Out.-Dez.; 15(4):268-274. 2. Ribeiro-Samora GA, Carvalho MLV, Moura RMF, Pereira DAG. Limitação do VEINES QOL/SYM em discriminar a gravidade da
insuficiência venosa crônica. J Vasc Bras. 2020;19:e20180096. 3. Ziegler-Heitbrock, L. (2006). The CD14+ CD16+ blood monocytes: their role in infection and
inflammation. Journal of Leukocyte Biology, 81(3), 584–592. 4. Thomas, G., Tacke, R., Hedrick, C. C., (#38) Hanna, R. N. (2015). Nonclassical Patrolling Monocyte
Function in the Vasculature. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 35(6), 1306–1316.
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TITULO Avaliação de subtipos de monócitos na Insuficiência Venosa Crônica

INTRODUCAO

A insuficiência venosa crônica (IVC) é caracterizada por disfunção do sistema venoso secundária à hipertensão venosa, causada por incompetência valvar e/ou
obstrução do fluxo venoso, mais comumente nos membros inferiores. Vários fatores de risco têm sido associados ao desenvolvimento da insuficiência venosa,
como história pessoal de trombose e embolia venosa ou pulmonar, relacionadas também a hábitos posturais, como a hipertensão venosa causada por ortostatismo
(ficar em pé ou sentado por longos períodos), obesidade, idade, sexo, estilo de vida, trabalho, dieta, uso de hormônios, gravidez, história familiar e muitos outros.
Subtipos de monócitos são atraídos para os tecidos inflamados por mediadores quimiotáticos, tais como produtos da histamina, do complemento, leucotrienos,
dentre outros. Por se tratar de uma doença inflamatória, acredita-se que exista uma associação de IVC com o fenótipo dos subtipos de monócitos (clássicos,
intermediários e não-cássicos).

OBJETIVOS Identificar, quantificar e caracterizar fenotipicamente subtipos de monócitos em pacientes com Insuficiência Venosa Crônica.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo tipo caso-controle. Foram avaliados pacientes que se internaram para realização de Cirurgia de Varizes de Membros Inferiores na Santa Casa
de Misericórdia de Santo Amaro. Além disso, Houve um grupo controle, sem Insuficiência Venosa Crônica. Foram excluídos os pacientes que não apresentaram
condições clínicas adequadas para responderem aos instrumentos de pesquisa (como, por exemplo, confusão mental). Os subtipos de monócitos (clássicos,
intermediários e não-clássicos) foram avaliados por citometria de fluxo, com base na expressão de proteínas de superfície celular (CD14 e CD16).

RESULTADOS

Após análise dos monócitos não-clássicos, intermediários e clássicos, respectivamente, as médias (erro-padrão das médias) no grupos caso foram 4,66% (0,26),
46,79% (1,70), 39,52% (1,46). No grupo controle, as médias (erro-padrão das médias) foram 3,06% (0,22), 56,98% (2,61), 32,92% (2,25). Após comparação entre os
grupos, houve maior porcentagem de monócitos clássicos e não-clássicos e menores níveis de monócitos intermediários no grupo caso (p=0,019; p(#60)0,0001 e
p=0,002, respectivamente. Teste de Mann-Whitney). Até onde se tem conhecimento, não há trabalhos na literatura que tenham comparado subtipos de monócitos
em pacientes com e sem Insuficiência Venosa Crônica. O processo inflamatório associado à patologia pode justificar o aumento de monócitos clássicos
(inflamatórios); os níveis elevados de monócitos não-clássicos (antiinflamatórios) requerem estudos adicionais, porém podem se associar à tentativa do organismo
de conter o processo inflamatório, já que essas células têm a capacidade de remover debris das vasculaturas comprometidas pelo processo inflamatório. Monócitos
intermediários têm sido considerados células em um estágio transitório de diferenciação, podendo originar os demais subtipos, de acordo com o microambiente ao
qual os pacientes estão submetidos.

CONCLUSOES O processo inflamatório associado à Insuficiência Venosa Crônica modula o fenótipo dos subtipos de monócitos.

REFERENCIAS

1. Engelhorn CA, Coral FE, Soares ICM, Corrêa GFA, Ogeda JP, Hara LY, et al. Patterns of saphenous reflux in men with chronic venous insufficiency. J Vasc Bras.
2016 Out.-Dez.; 15(4):268-274. 2. Ribeiro-Samora GA, Carvalho MLV, Moura RMF, Pereira DAG. Limitação do VEINES QOL/SYM em discriminar a gravidade da
insuficiência venosa crônica. J Vasc Bras. 2020;19:e20180096. 3. Ziegler-Heitbrock, L. (2006). The CD14+ CD16+ blood monocytes: their role in infection and
inflammation. Journal of Leukocyte Biology, 81(3), 584–592. 4. Thomas, G., Tacke, R., Hedrick, C. C., (#38) Hanna, R. N. (2015). Nonclassical Patrolling Monocyte
Function in the Vasculature. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 35(6), 1306–1316.
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4136063 - MARIA RAFAELA ABREU DA SILVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Turnover na Atento Brasil

INTRODUCAO

A empresa Atento é considerada umas das instituições mais inovadores do ramo de serviços de gestão de relacionamento com clientes e negociações, e está entre
os maiores empregadores do país, contudo, o ramo da empresa apresenta os mais altos níveis de Turnover (rotatividade). De acordo com Chiavenato (2014, p. 82) “A
rotatividade refere-se ao fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma organização, ou seja, às entradas de pessoas para compensar as saídas de pessoas das
organizações”, por isso, um dos maiores desafios quea Atentopossui hoje é a retenção de talentos e evitar a desmotivação do profissional a busca de novos
desafios.

OBJETIVOS
Identificar as práticas de recursos humanos que auxiliam na diminuição dos altos índices de rotatividade na empresa Atento, para que, a partir disso, propor soluções
com o objetivo de melhorar os processos contínuos da instituição em prol das diminuições dos gastos causados por esses processos, do aumento da produtividade
e da melhoria de vida doscolaboradores.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo a revisão bibliográfica de livros para firmar o conhecimento do assunto abordado e pesquisas realizadas com operadores e
supervisores que atuam na organização.

RESULTADOS

O processo de demissão e admissão de colaboradores, causam diversos problemas para a instituição, afetando diretamente a sua economia, com gastos de
desligamentos, futuras contratações, novos treinamentos e até impactos indiretos como mudanças no clima organizacional. Quando são analisadas as dificuldades
humanas dentro da empresa, são encontradas as causas que geram esses problemas, uma delas é o modo de administração do departamento de recursos humanos
(ANDRADE, 2004), a partir do levantamendo de estudo, pode-se colocar como causa dos problemas: as atividades monótonas, falta de autonomina no trabalho, baixo
salário e poucos benefícios, alto nível de pressão para metas, desgaste emocional por ignorância dosclientes, ausência de oportunidades decrescimento, falta de
feedbacks e ausência de atividades administrativas que exigemempenho. Com isso, é necessário a busca de melhorias por parte da liderança, tendo em vista que
uma gestão de pessoas adequada é importante pois dá acesso a oganização atingir suas metas de uma maneira mais fácil (RIBEIRO, 2012).

CONCLUSOES

Portanto, é nítido o impacto do turnover na empresa, e após descobrir suas causas é preciso buscar possíveis análises para soluções. A Atento deve realizar
investimentos em workshops para sua gestão, fornecer feedback aos colaboradores, programas de treinamento e desenvolvimento, oportunidades de carreira e
trabalhar a importância dos resultados, os funcionários devem saber sempre o que é esperado deles. Suas metas devem ser tangíveis e compreendidas entre
quantitativas e qualitativas. Todos esses pontos tem o intuito de aperfeiçoar e manter os colaboradores e o clima organizacional, reduzindo então, a rotatividade.

REFERENCIAS
ANDRADE, Antônio de. Absenteísmo e Turnover. 1. ed. São Paulo: Lorena, 2004, revisto em 2017. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos
recursos humanos nas organizações. 4. ed. São Paulo: Manole, 2014. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
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4136101 - EMILLY SOUZA CASTRO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Turnover na Atento Brasil

INTRODUCAO

A empresa Atento é considerada umas das instituições mais inovadores do ramo de serviços de gestão de relacionamento com clientes e negociações, e está entre
os maiores empregadores do país, contudo, o ramo da empresa apresenta os mais altos níveis de Turnover (rotatividade). De acordo com Chiavenato (2014, p. 82) “A
rotatividade refere-se ao fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma organização, ou seja, às entradas de pessoas para compensar as saídas de pessoas das
organizações”, por isso, um dos maiores desafios quea Atentopossui hoje é a retenção de talentos e evitar a desmotivação do profissional a busca de novos
desafios.

OBJETIVOS
Identificar as práticas de recursos humanos que auxiliam na diminuição dos altos índices de rotatividade na empresa Atento, para que, a partir disso, propor soluções
com o objetivo de melhorar os processos contínuos da instituição em prol das diminuições dos gastos causados por esses processos, do aumento da produtividade
e da melhoria de vida doscolaboradores.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo a revisão bibliográfica de livros para firmar o conhecimento do assunto abordado e pesquisas realizadas com operadores e
supervisores que atuam na organização.

RESULTADOS

O processo de demissão e admissão de colaboradores, causam diversos problemas para a instituição, afetando diretamente a sua economia, com gastos de
desligamentos, futuras contratações, novos treinamentos e até impactos indiretos como mudanças no clima organizacional. Quando são analisadas as dificuldades
humanas dentro da empresa, são encontradas as causas que geram esses problemas, uma delas é o modo de administração do departamento de recursos humanos
(ANDRADE, 2004), a partir do levantamendo de estudo, pode-se colocar como causa dos problemas: as atividades monótonas, falta de autonomina no trabalho, baixo
salário e poucos benefícios, alto nível de pressão para metas, desgaste emocional por ignorância dosclientes, ausência de oportunidades decrescimento, falta de
feedbacks e ausência de atividades administrativas que exigemempenho. Com isso, é necessário a busca de melhorias por parte da liderança, tendo em vista que
uma gestão de pessoas adequada é importante pois dá acesso a oganização atingir suas metas de uma maneira mais fácil (RIBEIRO, 2012).

CONCLUSOES

Portanto, é nítido o impacto do turnover na empresa, e após descobrir suas causas é preciso buscar possíveis análises para soluções. A Atento deve realizar
investimentos em workshops para sua gestão, fornecer feedback aos colaboradores, programas de treinamento e desenvolvimento, oportunidades de carreira e
trabalhar a importância dos resultados, os funcionários devem saber sempre o que é esperado deles. Suas metas devem ser tangíveis e compreendidas entre
quantitativas e qualitativas. Todos esses pontos tem o intuito de aperfeiçoar e manter os colaboradores e o clima organizacional, reduzindo então, a rotatividade.

REFERENCIAS
ANDRADE, Antônio de. Absenteísmo e Turnover. 1. ed. São Paulo: Lorena, 2004, revisto em 2017. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos
recursos humanos nas organizações. 4. ed. São Paulo: Manole, 2014. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
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4185994 - ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Turnover na Atento Brasil

INTRODUCAO

A empresa Atento é considerada umas das instituições mais inovadores do ramo de serviços de gestão de relacionamento com clientes e negociações, e está entre
os maiores empregadores do país, contudo, o ramo da empresa apresenta os mais altos níveis de Turnover (rotatividade). De acordo com Chiavenato (2014, p. 82) “A
rotatividade refere-se ao fluxo de entradas e saídas de pessoas em uma organização, ou seja, às entradas de pessoas para compensar as saídas de pessoas das
organizações”, por isso, um dos maiores desafios quea Atentopossui hoje é a retenção de talentos e evitar a desmotivação do profissional a busca de novos
desafios.

OBJETIVOS
Identificar as práticas de recursos humanos que auxiliam na diminuição dos altos índices de rotatividade na empresa Atento, para que, a partir disso, propor soluções
com o objetivo de melhorar os processos contínuos da instituição em prol das diminuições dos gastos causados por esses processos, do aumento da produtividade
e da melhoria de vida doscolaboradores.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia de estudo a revisão bibliográfica de livros para firmar o conhecimento do assunto abordado e pesquisas realizadas com operadores e
supervisores que atuam na organização.

RESULTADOS

O processo de demissão e admissão de colaboradores, causam diversos problemas para a instituição, afetando diretamente a sua economia, com gastos de
desligamentos, futuras contratações, novos treinamentos e até impactos indiretos como mudanças no clima organizacional. Quando são analisadas as dificuldades
humanas dentro da empresa, são encontradas as causas que geram esses problemas, uma delas é o modo de administração do departamento de recursos humanos
(ANDRADE, 2004), a partir do levantamendo de estudo, pode-se colocar como causa dos problemas: as atividades monótonas, falta de autonomina no trabalho, baixo
salário e poucos benefícios, alto nível de pressão para metas, desgaste emocional por ignorância dosclientes, ausência de oportunidades decrescimento, falta de
feedbacks e ausência de atividades administrativas que exigemempenho. Com isso, é necessário a busca de melhorias por parte da liderança, tendo em vista que
uma gestão de pessoas adequada é importante pois dá acesso a oganização atingir suas metas de uma maneira mais fácil (RIBEIRO, 2012).

CONCLUSOES

Portanto, é nítido o impacto do turnover na empresa, e após descobrir suas causas é preciso buscar possíveis análises para soluções. A Atento deve realizar
investimentos em workshops para sua gestão, fornecer feedback aos colaboradores, programas de treinamento e desenvolvimento, oportunidades de carreira e
trabalhar a importância dos resultados, os funcionários devem saber sempre o que é esperado deles. Suas metas devem ser tangíveis e compreendidas entre
quantitativas e qualitativas. Todos esses pontos tem o intuito de aperfeiçoar e manter os colaboradores e o clima organizacional, reduzindo então, a rotatividade.

REFERENCIAS
ANDRADE, Antônio de. Absenteísmo e Turnover. 1. ed. São Paulo: Lorena, 2004, revisto em 2017. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos
recursos humanos nas organizações. 4. ed. São Paulo: Manole, 2014. RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de Pessoas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
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2419025 - JULIETE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune

TITULO O mercado de Brechós viram tendência

INTRODUCAO

Este projeto tem por finalidade fundamentar o crescimento do mercado de Brechós, que surgiu no Brasil, no século XIX, quando um vendedor chamado Belchior ficou
conhecido por vender roupas de segunda mão no Rio de Janeiro. Desde o surgimento, o Brechó era visto com maus olhos pelo público, porém, essa realidade mudou
e este mercado vem crescendo a cada dia no Brasil. Além de investir em roupas e artigos de segunda mão, podendo ser novos e seminovos, também está investindo
na ambientação de espaço, comunicação visual e marketing.

OBJETIVOS
Demonstrar que os Brechós estão ganhando espaço no mercado, além de quebrar o preconceito, inserindo a ideia do habito do consumo consciente existente na
aquisição destes tipos de produtos, fazendo com que a economia e a sustentabilidade cresçam.

METODOLOGIA
O projeto apresentado foi baseado em cinco sites de pesquisas, onde foram realizados levantamento de dados das projeções do crescimento na prática do consumo
em Brechós

RESULTADOS

De acordo com os dados de pesquisas, a comercialização de roupas de segunda mão vem crescendo de maneira significativa. Pesquisas mostram que de 2010 a
2015, o número de Brechós cresceu cerca de 210% apenas no Brasil, e a pesquisa por "consumo consciente de roupas" aumentou 400% ao redor do mundo. Em
2013, de acordo com o SEBRAE, apontava que 10,8 mil micro e pequenas empresas comercializavam artigos usados. No ano de 2015, aumentou para 13,2 mil
empresas, mostrando um crescimento de 22,2%, chegando a movimentar R$ 5 milhões por ano. Segundo estudo da Boston Consulting Group, realizado com 12 mil
consumidores em dez países, incluindo o Brasil, as vendas de produtos de segunda mão estão crescendo em média 12% ao ano, em nível global, contra os novos
produtos que correspondem a 3% ao ano. O Serviço de Proteção ao Crédito informou o aumento de 68% para 81% ao ano, o número de brasileiros que estão
dispostos a adotar as práticas de consumo colaborativo no seu dia a dia e mostra, que o consumo por meio de trocas representa 62% dos entrevistados e 6 a cada
10 consumidores compraram algum produto usado nos últimos 12 meses. O Brechó está se tornando cada vez mais uma tendência entre consumidores no mundo.
A imagem de um lugar com roupas velhas e amontoadas não o representa mais, que agora são lojas organizadas e agradáveis, com higiene e estilo.

CONCLUSOES
O crescimento dos Brechós ocorreu devido a alguns motivos, entre os quais destacamos: mudança no comportamento dos consumidores, valores mais baixos,
diminuição dos excessos tanto de produtos naturais quanto de novos produtos e preservação do meio ambiente.

REFERENCIAS

CREDITAS. Disponível em: (#60)https://www.creditas.com/exponencial/brecho-de-luxo/ (#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. G1. Disponível em:
(#60)http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/07/brechos-movimentam-r-5-milhoes-por-ano-no-brasil.html(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MEDIUM. Disponível em: (#60)https://medium.com/trend-in/o-boom-dos-brech%C3%B3s-no-brasil-24bc8a33567a(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MODEFICA. Disponível em: (#60)https://www.modefica.com.br/mercado-roupas-segunda-mao/#.X2vxEWhKjIU(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020. SEBRAE.
Disponível em: (#60)https://respostas.sebrae.com.br/brechos-crescem-a-cada-ano-no-pais/ (#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
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3568687 - JOYCE DA SILVA FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune

TITULO O mercado de Brechós viram tendência

INTRODUCAO

Este projeto tem por finalidade fundamentar o crescimento do mercado de Brechós, que surgiu no Brasil, no século XIX, quando um vendedor chamado Belchior ficou
conhecido por vender roupas de segunda mão no Rio de Janeiro. Desde o surgimento, o Brechó era visto com maus olhos pelo público, porém, essa realidade mudou
e este mercado vem crescendo a cada dia no Brasil. Além de investir em roupas e artigos de segunda mão, podendo ser novos e seminovos, também está investindo
na ambientação de espaço, comunicação visual e marketing.

OBJETIVOS
Demonstrar que os Brechós estão ganhando espaço no mercado, além de quebrar o preconceito, inserindo a ideia do habito do consumo consciente existente na
aquisição destes tipos de produtos, fazendo com que a economia e a sustentabilidade cresçam.

METODOLOGIA
O projeto apresentado foi baseado em cinco sites de pesquisas, onde foram realizados levantamento de dados das projeções do crescimento na prática do consumo
em Brechós

RESULTADOS

De acordo com os dados de pesquisas, a comercialização de roupas de segunda mão vem crescendo de maneira significativa. Pesquisas mostram que de 2010 a
2015, o número de Brechós cresceu cerca de 210% apenas no Brasil, e a pesquisa por "consumo consciente de roupas" aumentou 400% ao redor do mundo. Em
2013, de acordo com o SEBRAE, apontava que 10,8 mil micro e pequenas empresas comercializavam artigos usados. No ano de 2015, aumentou para 13,2 mil
empresas, mostrando um crescimento de 22,2%, chegando a movimentar R$ 5 milhões por ano. Segundo estudo da Boston Consulting Group, realizado com 12 mil
consumidores em dez países, incluindo o Brasil, as vendas de produtos de segunda mão estão crescendo em média 12% ao ano, em nível global, contra os novos
produtos que correspondem a 3% ao ano. O Serviço de Proteção ao Crédito informou o aumento de 68% para 81% ao ano, o número de brasileiros que estão
dispostos a adotar as práticas de consumo colaborativo no seu dia a dia e mostra, que o consumo por meio de trocas representa 62% dos entrevistados e 6 a cada
10 consumidores compraram algum produto usado nos últimos 12 meses. O Brechó está se tornando cada vez mais uma tendência entre consumidores no mundo.
A imagem de um lugar com roupas velhas e amontoadas não o representa mais, que agora são lojas organizadas e agradáveis, com higiene e estilo.

CONCLUSOES
O crescimento dos Brechós ocorreu devido a alguns motivos, entre os quais destacamos: mudança no comportamento dos consumidores, valores mais baixos,
diminuição dos excessos tanto de produtos naturais quanto de novos produtos e preservação do meio ambiente.

REFERENCIAS

CREDITAS. Disponível em: (#60)https://www.creditas.com/exponencial/brecho-de-luxo/ (#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. G1. Disponível em:
(#60)http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/07/brechos-movimentam-r-5-milhoes-por-ano-no-brasil.html(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MEDIUM. Disponível em: (#60)https://medium.com/trend-in/o-boom-dos-brech%C3%B3s-no-brasil-24bc8a33567a(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MODEFICA. Disponível em: (#60)https://www.modefica.com.br/mercado-roupas-segunda-mao/#.X2vxEWhKjIU(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020. SEBRAE.
Disponível em: (#60)https://respostas.sebrae.com.br/brechos-crescem-a-cada-ano-no-pais/ (#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
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3580245 - VITORIA DE MELO SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune

TITULO O mercado de Brechós viram tendência

INTRODUCAO

Este projeto tem por finalidade fundamentar o crescimento do mercado de Brechós, que surgiu no Brasil, no século XIX, quando um vendedor chamado Belchior ficou
conhecido por vender roupas de segunda mão no Rio de Janeiro. Desde o surgimento, o Brechó era visto com maus olhos pelo público, porém, essa realidade mudou
e este mercado vem crescendo a cada dia no Brasil. Além de investir em roupas e artigos de segunda mão, podendo ser novos e seminovos, também está investindo
na ambientação de espaço, comunicação visual e marketing.

OBJETIVOS
Demonstrar que os Brechós estão ganhando espaço no mercado, além de quebrar o preconceito, inserindo a ideia do habito do consumo consciente existente na
aquisição destes tipos de produtos, fazendo com que a economia e a sustentabilidade cresçam.

METODOLOGIA
O projeto apresentado foi baseado em cinco sites de pesquisas, onde foram realizados levantamento de dados das projeções do crescimento na prática do consumo
em Brechós

RESULTADOS

De acordo com os dados de pesquisas, a comercialização de roupas de segunda mão vem crescendo de maneira significativa. Pesquisas mostram que de 2010 a
2015, o número de Brechós cresceu cerca de 210% apenas no Brasil, e a pesquisa por "consumo consciente de roupas" aumentou 400% ao redor do mundo. Em
2013, de acordo com o SEBRAE, apontava que 10,8 mil micro e pequenas empresas comercializavam artigos usados. No ano de 2015, aumentou para 13,2 mil
empresas, mostrando um crescimento de 22,2%, chegando a movimentar R$ 5 milhões por ano. Segundo estudo da Boston Consulting Group, realizado com 12 mil
consumidores em dez países, incluindo o Brasil, as vendas de produtos de segunda mão estão crescendo em média 12% ao ano, em nível global, contra os novos
produtos que correspondem a 3% ao ano. O Serviço de Proteção ao Crédito informou o aumento de 68% para 81% ao ano, o número de brasileiros que estão
dispostos a adotar as práticas de consumo colaborativo no seu dia a dia e mostra, que o consumo por meio de trocas representa 62% dos entrevistados e 6 a cada
10 consumidores compraram algum produto usado nos últimos 12 meses. O Brechó está se tornando cada vez mais uma tendência entre consumidores no mundo.
A imagem de um lugar com roupas velhas e amontoadas não o representa mais, que agora são lojas organizadas e agradáveis, com higiene e estilo.

CONCLUSOES
O crescimento dos Brechós ocorreu devido a alguns motivos, entre os quais destacamos: mudança no comportamento dos consumidores, valores mais baixos,
diminuição dos excessos tanto de produtos naturais quanto de novos produtos e preservação do meio ambiente.

REFERENCIAS

CREDITAS. Disponível em: (#60)https://www.creditas.com/exponencial/brecho-de-luxo/ (#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. G1. Disponível em:
(#60)http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/07/brechos-movimentam-r-5-milhoes-por-ano-no-brasil.html(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MEDIUM. Disponível em: (#60)https://medium.com/trend-in/o-boom-dos-brech%C3%B3s-no-brasil-24bc8a33567a(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MODEFICA. Disponível em: (#60)https://www.modefica.com.br/mercado-roupas-segunda-mao/#.X2vxEWhKjIU(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020. SEBRAE.
Disponível em: (#60)https://respostas.sebrae.com.br/brechos-crescem-a-cada-ano-no-pais/ (#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
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3583741 - JOSLAINE GONCALVES BISPO DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune

TITULO O mercado de Brechós viram tendência

INTRODUCAO

Este projeto tem por finalidade fundamentar o crescimento do mercado de Brechós, que surgiu no Brasil, no século XIX, quando um vendedor chamado Belchior ficou
conhecido por vender roupas de segunda mão no Rio de Janeiro. Desde o surgimento, o Brechó era visto com maus olhos pelo público, porém, essa realidade mudou
e este mercado vem crescendo a cada dia no Brasil. Além de investir em roupas e artigos de segunda mão, podendo ser novos e seminovos, também está investindo
na ambientação de espaço, comunicação visual e marketing.

OBJETIVOS
Demonstrar que os Brechós estão ganhando espaço no mercado, além de quebrar o preconceito, inserindo a ideia do habito do consumo consciente existente na
aquisição destes tipos de produtos, fazendo com que a economia e a sustentabilidade cresçam.

METODOLOGIA
O projeto apresentado foi baseado em cinco sites de pesquisas, onde foram realizados levantamento de dados das projeções do crescimento na prática do consumo
em Brechós

RESULTADOS

De acordo com os dados de pesquisas, a comercialização de roupas de segunda mão vem crescendo de maneira significativa. Pesquisas mostram que de 2010 a
2015, o número de Brechós cresceu cerca de 210% apenas no Brasil, e a pesquisa por "consumo consciente de roupas" aumentou 400% ao redor do mundo. Em
2013, de acordo com o SEBRAE, apontava que 10,8 mil micro e pequenas empresas comercializavam artigos usados. No ano de 2015, aumentou para 13,2 mil
empresas, mostrando um crescimento de 22,2%, chegando a movimentar R$ 5 milhões por ano. Segundo estudo da Boston Consulting Group, realizado com 12 mil
consumidores em dez países, incluindo o Brasil, as vendas de produtos de segunda mão estão crescendo em média 12% ao ano, em nível global, contra os novos
produtos que correspondem a 3% ao ano. O Serviço de Proteção ao Crédito informou o aumento de 68% para 81% ao ano, o número de brasileiros que estão
dispostos a adotar as práticas de consumo colaborativo no seu dia a dia e mostra, que o consumo por meio de trocas representa 62% dos entrevistados e 6 a cada
10 consumidores compraram algum produto usado nos últimos 12 meses. O Brechó está se tornando cada vez mais uma tendência entre consumidores no mundo.
A imagem de um lugar com roupas velhas e amontoadas não o representa mais, que agora são lojas organizadas e agradáveis, com higiene e estilo.

CONCLUSOES
O crescimento dos Brechós ocorreu devido a alguns motivos, entre os quais destacamos: mudança no comportamento dos consumidores, valores mais baixos,
diminuição dos excessos tanto de produtos naturais quanto de novos produtos e preservação do meio ambiente.

REFERENCIAS

CREDITAS. Disponível em: (#60)https://www.creditas.com/exponencial/brecho-de-luxo/ (#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. G1. Disponível em:
(#60)http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/07/brechos-movimentam-r-5-milhoes-por-ano-no-brasil.html(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MEDIUM. Disponível em: (#60)https://medium.com/trend-in/o-boom-dos-brech%C3%B3s-no-brasil-24bc8a33567a(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MODEFICA. Disponível em: (#60)https://www.modefica.com.br/mercado-roupas-segunda-mao/#.X2vxEWhKjIU(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020. SEBRAE.
Disponível em: (#60)https://respostas.sebrae.com.br/brechos-crescem-a-cada-ano-no-pais/ (#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
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Luis Agune

TITULO O mercado de Brechós viram tendência

INTRODUCAO

Este projeto tem por finalidade fundamentar o crescimento do mercado de Brechós, que surgiu no Brasil, no século XIX, quando um vendedor chamado Belchior ficou
conhecido por vender roupas de segunda mão no Rio de Janeiro. Desde o surgimento, o Brechó era visto com maus olhos pelo público, porém, essa realidade mudou
e este mercado vem crescendo a cada dia no Brasil. Além de investir em roupas e artigos de segunda mão, podendo ser novos e seminovos, também está investindo
na ambientação de espaço, comunicação visual e marketing.

OBJETIVOS
Demonstrar que os Brechós estão ganhando espaço no mercado, além de quebrar o preconceito, inserindo a ideia do habito do consumo consciente existente na
aquisição destes tipos de produtos, fazendo com que a economia e a sustentabilidade cresçam.

METODOLOGIA
O projeto apresentado foi baseado em cinco sites de pesquisas, onde foram realizados levantamento de dados das projeções do crescimento na prática do consumo
em Brechós

RESULTADOS

De acordo com os dados de pesquisas, a comercialização de roupas de segunda mão vem crescendo de maneira significativa. Pesquisas mostram que de 2010 a
2015, o número de Brechós cresceu cerca de 210% apenas no Brasil, e a pesquisa por "consumo consciente de roupas" aumentou 400% ao redor do mundo. Em
2013, de acordo com o SEBRAE, apontava que 10,8 mil micro e pequenas empresas comercializavam artigos usados. No ano de 2015, aumentou para 13,2 mil
empresas, mostrando um crescimento de 22,2%, chegando a movimentar R$ 5 milhões por ano. Segundo estudo da Boston Consulting Group, realizado com 12 mil
consumidores em dez países, incluindo o Brasil, as vendas de produtos de segunda mão estão crescendo em média 12% ao ano, em nível global, contra os novos
produtos que correspondem a 3% ao ano. O Serviço de Proteção ao Crédito informou o aumento de 68% para 81% ao ano, o número de brasileiros que estão
dispostos a adotar as práticas de consumo colaborativo no seu dia a dia e mostra, que o consumo por meio de trocas representa 62% dos entrevistados e 6 a cada
10 consumidores compraram algum produto usado nos últimos 12 meses. O Brechó está se tornando cada vez mais uma tendência entre consumidores no mundo.
A imagem de um lugar com roupas velhas e amontoadas não o representa mais, que agora são lojas organizadas e agradáveis, com higiene e estilo.

CONCLUSOES
O crescimento dos Brechós ocorreu devido a alguns motivos, entre os quais destacamos: mudança no comportamento dos consumidores, valores mais baixos,
diminuição dos excessos tanto de produtos naturais quanto de novos produtos e preservação do meio ambiente.

REFERENCIAS

CREDITAS. Disponível em: (#60)https://www.creditas.com/exponencial/brecho-de-luxo/ (#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. G1. Disponível em:
(#60)http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/07/brechos-movimentam-r-5-milhoes-por-ano-no-brasil.html(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MEDIUM. Disponível em: (#60)https://medium.com/trend-in/o-boom-dos-brech%C3%B3s-no-brasil-24bc8a33567a(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
MODEFICA. Disponível em: (#60)https://www.modefica.com.br/mercado-roupas-segunda-mao/#.X2vxEWhKjIU(#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020. SEBRAE.
Disponível em: (#60)https://respostas.sebrae.com.br/brechos-crescem-a-cada-ano-no-pais/ (#62). Acesso em: 23 de setembro de 2020.
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3378438 - CRISLAINE DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gerson Heidrich da Silva

TITULO O CORPO E A ESTÉTICA NA CONTEMPORANEIDADE À LUZ DA PSICANÁLISE

INTRODUCAO
O padrão estético de beleza vem se tornando cada vez mais exigente. Atualmente, a busca pelo corpo perfeito tem instigado o ser humano a investir neste suposto
objeto de desejo. Para a psicanálise, a imagem corporal apresenta-se como um dos caminhos de acesso às manifestações do inconsciente, o que levou ao
desenvolvimento deste estudo no sentido de conhecer e refletir sobre a escolha pela busca de um corpo perfeito.

OBJETIVOS
Refletir sobre o que leva homens e mulheres à busca do corpo perfeito na contemporaneidade, buscando compreender o que está subjacente a essa busca que,
aparentemente, se configura como um objeto de desejo.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o corpo e a estética na contemporaneidade, considerando o que os autores que estudam a psicanálise têm discutido
sobre o fenômeno da busca pelo corpo perfeito, principalmente pelas mulheres. As fontes consultadas foram o Google acadêmico, Scielo e PePsico, a partir dos
seguintes descritores: desejo e psicanálise, o corpo na psicanálise, vaidade e psicanálise, estética e psicanálise.

RESULTADOS

Em uma discussão pautada nos achados até o presente momento, pode-se dizer que a vários transtornos psíquicos apresentam-se centradas no corpo. Para Costa
(2005), existem duas vertentes relacionadas ao corpo na nossa contemporaneidade. Existe um corpo com sede do nosso erotismo, do prazer, portanto, o sentir
como a primeira vertente. A segunda, que tem a ver com a relação do indivíduo com o mundo externo, caracteriza-se por meio da qual se forja a identidade. Assim,
as modificações do corpo interferem em nosso ser e nosso sentir. A busca por aceitação desse corpo tem levado à cultura do narcisismo, marcada pelo aumento
das cirurgias estéticas e o grande investimento em novas técnicas de transformação do corpo. Para os autores estudados, corpo e mente estão interligados,
influenciando-se mutuamente diante da nossa imagem do espelho.

CONCLUSOES
No espelho há, invariavelmente, uma distorção da própria imagem, o que leva à necessidade de se trabalhar o que está na base dessa distorção que causa
sofrimento ao sujeito. A psicologia, neste sentido, tem um papel fundamental ao propor a reflexão sobre essas questões de base, ao promover o desenvolvimento do
olhar crítico à realidade do consumo estético. O corpo perfeito talvez esteja apenas no imaginário.

REFERENCIAS

1. ARAUJO, T. P. de et al. O Desejo na Psicanálise: do Objeto do Desejo ao Objeto Causa de Desejo. 2018. 122 f. Dissertação - Curso de Pós-Graduação em Psicologia
– Mestrado, Universidade Federal de Goiás, Goiania, 2018. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/. Acesso em: 15 jun. 2020 2. COLTRO, P. O Brasil ultrapassou
os Estados Unidos e se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. 2020. Revista Revide, edição 1000. Disponível em:
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/blog/2020/02/13/lider-mundial/. Acesso em: 25 mar. 2020. 3. FREUD, S. Sobre o narcisismo: uma introdução (1914). Rio de
Janeiro: Imago, 1996. (Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 14). Acesso em: 16 jun. 2020
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4014502 - VIVIANE SENA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Estudo da avaliação de competências na contratação de colaboradores concursados para o Banco do Brasil

INTRODUCAO

O Banco do Brasil foi fundado em Outubro de 1808, por Dom João VI, no estado do Rio de Janeiro, local que concentra um enorme número de contas correntes
abertas. O Banco do Brasil está classificado é uma instituição financeira estatal, de sociedade econômica mista, que atua com uma grande parceria junto ao governo
federal do Brasil. Seu objeto se fundamenta na oferta de serviços financeiros para grande parte dos cidadãos brasileiros. A estrutura do Banco do Brasil conta com
aproximadamente 4.770 agências no Brasil, com um faturamento aproximado de mais de 180 bilhões de reais, e lucros de mais de 12 bilhões de reais ao ano. De
acordo com Chiavenato (2002) o sucesso de uma boa organização e contratação ou mesmo sua sobrevivência dependem ‘’do desempenho e das competências das
pessoas’’. A avaliação por competências é imprescindível para identificação dos melhores atributos do candidato dando ênfase aos aspectos técnicos
(conhecimento) e comportamentais (habilidades e atitudes) buscando a efetividade na contratação (FLEURY e FLEURY, 2000; GURGEL, 2018).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo do Banco do Brasil adota a avaliação de competências como critérios para a contratação de candidatos.

METODOLOGIA
Estudo do anúncio da vaga pelo Banco do Brasil nas mídias, verificando se tais dados contemplam conhecimento (formação e experiência pregressa), habilidades e
atitudes (comportamento esperado).

RESULTADOS

Foram analisados os dois últimos processos seletivos das vagas abertas pelo Banco do Brasil, por meio do edital público, identificando os critérios do CHA
(conhecimento, habilidades e atitudes) como pré-requisitos para contratação. O edital apresenta como regra a aprovação em prova pública que versa sobre
conhecimentos gerais. A prova é composta por setenta questões e uma redação com tema contemporâneo. Realizada a prova, não há outro procedimento
complementar como entrevista que subsidiem a análise comportamental (habilidades e atitudes) do candidato fundamental para o conceito de competências.

CONCLUSOES
Ao final desta análise, pudemos observar que o edital de processo seletivo que fundamenta o anúncio das vagas contempla a avaliação de conhecimentos gerais do
candidato, desconsiderando aspectos comportamentais que subsidiam a avaliação por competências.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus,2002. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018 .
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4204590 - ANDRESSA DA SILVA FERNANDES MACIEL 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Estudo da avaliação de competências na contratação de colaboradores concursados para o Banco do Brasil

INTRODUCAO

O Banco do Brasil foi fundado em Outubro de 1808, por Dom João VI, no estado do Rio de Janeiro, local que concentra um enorme número de contas correntes
abertas. O Banco do Brasil está classificado é uma instituição financeira estatal, de sociedade econômica mista, que atua com uma grande parceria junto ao governo
federal do Brasil. Seu objeto se fundamenta na oferta de serviços financeiros para grande parte dos cidadãos brasileiros. A estrutura do Banco do Brasil conta com
aproximadamente 4.770 agências no Brasil, com um faturamento aproximado de mais de 180 bilhões de reais, e lucros de mais de 12 bilhões de reais ao ano. De
acordo com Chiavenato (2002) o sucesso de uma boa organização e contratação ou mesmo sua sobrevivência dependem ‘’do desempenho e das competências das
pessoas’’. A avaliação por competências é imprescindível para identificação dos melhores atributos do candidato dando ênfase aos aspectos técnicos
(conhecimento) e comportamentais (habilidades e atitudes) buscando a efetividade na contratação (FLEURY e FLEURY, 2000; GURGEL, 2018).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo do Banco do Brasil adota a avaliação de competências como critérios para a contratação de candidatos.

METODOLOGIA
Estudo do anúncio da vaga pelo Banco do Brasil nas mídias, verificando se tais dados contemplam conhecimento (formação e experiência pregressa), habilidades e
atitudes (comportamento esperado).

RESULTADOS

Foram analisados os dois últimos processos seletivos das vagas abertas pelo Banco do Brasil, por meio do edital público, identificando os critérios do CHA
(conhecimento, habilidades e atitudes) como pré-requisitos para contratação. O edital apresenta como regra a aprovação em prova pública que versa sobre
conhecimentos gerais. A prova é composta por setenta questões e uma redação com tema contemporâneo. Realizada a prova, não há outro procedimento
complementar como entrevista que subsidiem a análise comportamental (habilidades e atitudes) do candidato fundamental para o conceito de competências.

CONCLUSOES
Ao final desta análise, pudemos observar que o edital de processo seletivo que fundamenta o anúncio das vagas contempla a avaliação de conhecimentos gerais do
candidato, desconsiderando aspectos comportamentais que subsidiam a avaliação por competências.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus,2002. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018 .
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4274202 - LARISSA PEREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Estudo da avaliação de competências na contratação de colaboradores concursados para o Banco do Brasil

INTRODUCAO

O Banco do Brasil foi fundado em Outubro de 1808, por Dom João VI, no estado do Rio de Janeiro, local que concentra um enorme número de contas correntes
abertas. O Banco do Brasil está classificado é uma instituição financeira estatal, de sociedade econômica mista, que atua com uma grande parceria junto ao governo
federal do Brasil. Seu objeto se fundamenta na oferta de serviços financeiros para grande parte dos cidadãos brasileiros. A estrutura do Banco do Brasil conta com
aproximadamente 4.770 agências no Brasil, com um faturamento aproximado de mais de 180 bilhões de reais, e lucros de mais de 12 bilhões de reais ao ano. De
acordo com Chiavenato (2002) o sucesso de uma boa organização e contratação ou mesmo sua sobrevivência dependem ‘’do desempenho e das competências das
pessoas’’. A avaliação por competências é imprescindível para identificação dos melhores atributos do candidato dando ênfase aos aspectos técnicos
(conhecimento) e comportamentais (habilidades e atitudes) buscando a efetividade na contratação (FLEURY e FLEURY, 2000; GURGEL, 2018).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo do Banco do Brasil adota a avaliação de competências como critérios para a contratação de candidatos.

METODOLOGIA
Estudo do anúncio da vaga pelo Banco do Brasil nas mídias, verificando se tais dados contemplam conhecimento (formação e experiência pregressa), habilidades e
atitudes (comportamento esperado).

RESULTADOS

Foram analisados os dois últimos processos seletivos das vagas abertas pelo Banco do Brasil, por meio do edital público, identificando os critérios do CHA
(conhecimento, habilidades e atitudes) como pré-requisitos para contratação. O edital apresenta como regra a aprovação em prova pública que versa sobre
conhecimentos gerais. A prova é composta por setenta questões e uma redação com tema contemporâneo. Realizada a prova, não há outro procedimento
complementar como entrevista que subsidiem a análise comportamental (habilidades e atitudes) do candidato fundamental para o conceito de competências.

CONCLUSOES
Ao final desta análise, pudemos observar que o edital de processo seletivo que fundamenta o anúncio das vagas contempla a avaliação de conhecimentos gerais do
candidato, desconsiderando aspectos comportamentais que subsidiam a avaliação por competências.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus,2002. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018 .
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Estudo da avaliação de competências na contratação de colaboradores concursados para o Banco do Brasil

INTRODUCAO

O Banco do Brasil foi fundado em Outubro de 1808, por Dom João VI, no estado do Rio de Janeiro, local que concentra um enorme número de contas correntes
abertas. O Banco do Brasil está classificado é uma instituição financeira estatal, de sociedade econômica mista, que atua com uma grande parceria junto ao governo
federal do Brasil. Seu objeto se fundamenta na oferta de serviços financeiros para grande parte dos cidadãos brasileiros. A estrutura do Banco do Brasil conta com
aproximadamente 4.770 agências no Brasil, com um faturamento aproximado de mais de 180 bilhões de reais, e lucros de mais de 12 bilhões de reais ao ano. De
acordo com Chiavenato (2002) o sucesso de uma boa organização e contratação ou mesmo sua sobrevivência dependem ‘’do desempenho e das competências das
pessoas’’. A avaliação por competências é imprescindível para identificação dos melhores atributos do candidato dando ênfase aos aspectos técnicos
(conhecimento) e comportamentais (habilidades e atitudes) buscando a efetividade na contratação (FLEURY e FLEURY, 2000; GURGEL, 2018).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo do Banco do Brasil adota a avaliação de competências como critérios para a contratação de candidatos.

METODOLOGIA
Estudo do anúncio da vaga pelo Banco do Brasil nas mídias, verificando se tais dados contemplam conhecimento (formação e experiência pregressa), habilidades e
atitudes (comportamento esperado).

RESULTADOS

Foram analisados os dois últimos processos seletivos das vagas abertas pelo Banco do Brasil, por meio do edital público, identificando os critérios do CHA
(conhecimento, habilidades e atitudes) como pré-requisitos para contratação. O edital apresenta como regra a aprovação em prova pública que versa sobre
conhecimentos gerais. A prova é composta por setenta questões e uma redação com tema contemporâneo. Realizada a prova, não há outro procedimento
complementar como entrevista que subsidiem a análise comportamental (habilidades e atitudes) do candidato fundamental para o conceito de competências.

CONCLUSOES
Ao final desta análise, pudemos observar que o edital de processo seletivo que fundamenta o anúncio das vagas contempla a avaliação de conhecimentos gerais do
candidato, desconsiderando aspectos comportamentais que subsidiam a avaliação por competências.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus,2002. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018 .
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4491521 - KARINE RODRIGUES SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Estudo da avaliação de competências na contratação de colaboradores concursados para o Banco do Brasil

INTRODUCAO

O Banco do Brasil foi fundado em Outubro de 1808, por Dom João VI, no estado do Rio de Janeiro, local que concentra um enorme número de contas correntes
abertas. O Banco do Brasil está classificado é uma instituição financeira estatal, de sociedade econômica mista, que atua com uma grande parceria junto ao governo
federal do Brasil. Seu objeto se fundamenta na oferta de serviços financeiros para grande parte dos cidadãos brasileiros. A estrutura do Banco do Brasil conta com
aproximadamente 4.770 agências no Brasil, com um faturamento aproximado de mais de 180 bilhões de reais, e lucros de mais de 12 bilhões de reais ao ano. De
acordo com Chiavenato (2002) o sucesso de uma boa organização e contratação ou mesmo sua sobrevivência dependem ‘’do desempenho e das competências das
pessoas’’. A avaliação por competências é imprescindível para identificação dos melhores atributos do candidato dando ênfase aos aspectos técnicos
(conhecimento) e comportamentais (habilidades e atitudes) buscando a efetividade na contratação (FLEURY e FLEURY, 2000; GURGEL, 2018).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo do Banco do Brasil adota a avaliação de competências como critérios para a contratação de candidatos.

METODOLOGIA
Estudo do anúncio da vaga pelo Banco do Brasil nas mídias, verificando se tais dados contemplam conhecimento (formação e experiência pregressa), habilidades e
atitudes (comportamento esperado).

RESULTADOS

Foram analisados os dois últimos processos seletivos das vagas abertas pelo Banco do Brasil, por meio do edital público, identificando os critérios do CHA
(conhecimento, habilidades e atitudes) como pré-requisitos para contratação. O edital apresenta como regra a aprovação em prova pública que versa sobre
conhecimentos gerais. A prova é composta por setenta questões e uma redação com tema contemporâneo. Realizada a prova, não há outro procedimento
complementar como entrevista que subsidiem a análise comportamental (habilidades e atitudes) do candidato fundamental para o conceito de competências.

CONCLUSOES
Ao final desta análise, pudemos observar que o edital de processo seletivo que fundamenta o anúncio das vagas contempla a avaliação de conhecimentos gerais do
candidato, desconsiderando aspectos comportamentais que subsidiam a avaliação por competências.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Construção de talentos: coaching e mentoring. Rio de Janeiro: Campus,2002. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o
conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências
em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar.
2018 .
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4309685 - SAMANTA TOMAZ DA CRUZ 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de competências no processo seletivo de uma rede de restaurantes em São Paulo.

INTRODUCAO

O restaurante Arabia foi fundado em 1987, atualmente com duas unidades em São Paulo e três no exterior, é referência na culinária arábe e qualidade do
atendimento, ganhador de inúmeros prêmios no setor. O trabalho propõe avaliar os critérios utilizados na contratação dos colaboradores, evidenciando a aplicação
da metodologia CHA (FLEURY e FLEURY, 2001). Para que a seleção oportunize a melhor contratação, é necessário que o processo seletivo seja organizado em
etapas com avaliações específicas voltadas ao conhecimento, as habilidades e as atitudes, conceito este tido como “competências” profissionais (FLEURY e
FLEURY, 2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2020), também denominado CHA. Segundo Fleury (2001), o conceito de competência se resume a um saber agir
responsável e reconhecido, que implica integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao
indivíduo.

OBJETIVOS O objetivo é analisar a inclusão da avaliação de competências nos anúncios de vagas e em todas as etapas do processo seletivo.

METODOLOGIA
Foram analisados seis anúncios de vagas do restaurante na internet e realizada coleta de informações por meio de entrevista com a responsável pelo departamento
de Recursos Humanos.

RESULTADOS

O processo seletivo começa dentro da empresa, formando o perfil desejado e adequado para a vaga. Depois a mesma é postada em sites de empregos e em redes
sociais. O RH entra em contato com os perfis que mais coincidem com a vaga, agendam a entrevista, abordando conhecimento e comportamento conforme os pré-
requisitos da vaga. Na entrevista individual, o foco está em conhecer as habilidades do candidato e avaliar se elas encaixam ao cargo. Em seguida uma dinâmica em
grupo para avaliar a atitude do candidato. Na entrevista, o candidato também faz uma redação para avaliação do conhecimento. Sendo aprovado em todas as etapas
descritas, o candidato é admitido.

CONCLUSOES
Ao final concluímos que a rede faz uso dos conceitos de avaliação por competências em seu processo seletivo, que pode estar interferindo positivamente no
reconhecimento do vínculo da marca com a qualidade do serviço.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4314816 - LAURA DE ANDRADE DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de competências no processo seletivo de uma rede de restaurantes em São Paulo.

INTRODUCAO

O restaurante Arabia foi fundado em 1987, atualmente com duas unidades em São Paulo e três no exterior, é referência na culinária arábe e qualidade do
atendimento, ganhador de inúmeros prêmios no setor. O trabalho propõe avaliar os critérios utilizados na contratação dos colaboradores, evidenciando a aplicação
da metodologia CHA (FLEURY e FLEURY, 2001). Para que a seleção oportunize a melhor contratação, é necessário que o processo seletivo seja organizado em
etapas com avaliações específicas voltadas ao conhecimento, as habilidades e as atitudes, conceito este tido como “competências” profissionais (FLEURY e
FLEURY, 2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2020), também denominado CHA. Segundo Fleury (2001), o conceito de competência se resume a um saber agir
responsável e reconhecido, que implica integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao
indivíduo.

OBJETIVOS O objetivo é analisar a inclusão da avaliação de competências nos anúncios de vagas e em todas as etapas do processo seletivo.

METODOLOGIA
Foram analisados seis anúncios de vagas do restaurante na internet e realizada coleta de informações por meio de entrevista com a responsável pelo departamento
de Recursos Humanos.

RESULTADOS

O processo seletivo começa dentro da empresa, formando o perfil desejado e adequado para a vaga. Depois a mesma é postada em sites de empregos e em redes
sociais. O RH entra em contato com os perfis que mais coincidem com a vaga, agendam a entrevista, abordando conhecimento e comportamento conforme os pré-
requisitos da vaga. Na entrevista individual, o foco está em conhecer as habilidades do candidato e avaliar se elas encaixam ao cargo. Em seguida uma dinâmica em
grupo para avaliar a atitude do candidato. Na entrevista, o candidato também faz uma redação para avaliação do conhecimento. Sendo aprovado em todas as etapas
descritas, o candidato é admitido.

CONCLUSOES
Ao final concluímos que a rede faz uso dos conceitos de avaliação por competências em seu processo seletivo, que pode estar interferindo positivamente no
reconhecimento do vínculo da marca com a qualidade do serviço.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4325281 - SHIRLEN MOREIRA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de competências no processo seletivo de uma rede de restaurantes em São Paulo.

INTRODUCAO

O restaurante Arabia foi fundado em 1987, atualmente com duas unidades em São Paulo e três no exterior, é referência na culinária arábe e qualidade do
atendimento, ganhador de inúmeros prêmios no setor. O trabalho propõe avaliar os critérios utilizados na contratação dos colaboradores, evidenciando a aplicação
da metodologia CHA (FLEURY e FLEURY, 2001). Para que a seleção oportunize a melhor contratação, é necessário que o processo seletivo seja organizado em
etapas com avaliações específicas voltadas ao conhecimento, as habilidades e as atitudes, conceito este tido como “competências” profissionais (FLEURY e
FLEURY, 2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2020), também denominado CHA. Segundo Fleury (2001), o conceito de competência se resume a um saber agir
responsável e reconhecido, que implica integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao
indivíduo.

OBJETIVOS O objetivo é analisar a inclusão da avaliação de competências nos anúncios de vagas e em todas as etapas do processo seletivo.

METODOLOGIA
Foram analisados seis anúncios de vagas do restaurante na internet e realizada coleta de informações por meio de entrevista com a responsável pelo departamento
de Recursos Humanos.

RESULTADOS

O processo seletivo começa dentro da empresa, formando o perfil desejado e adequado para a vaga. Depois a mesma é postada em sites de empregos e em redes
sociais. O RH entra em contato com os perfis que mais coincidem com a vaga, agendam a entrevista, abordando conhecimento e comportamento conforme os pré-
requisitos da vaga. Na entrevista individual, o foco está em conhecer as habilidades do candidato e avaliar se elas encaixam ao cargo. Em seguida uma dinâmica em
grupo para avaliar a atitude do candidato. Na entrevista, o candidato também faz uma redação para avaliação do conhecimento. Sendo aprovado em todas as etapas
descritas, o candidato é admitido.

CONCLUSOES
Ao final concluímos que a rede faz uso dos conceitos de avaliação por competências em seu processo seletivo, que pode estar interferindo positivamente no
reconhecimento do vínculo da marca com a qualidade do serviço.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4399862 - RAYSSA RIBEIRO DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de competências no processo seletivo de uma rede de restaurantes em São Paulo.

INTRODUCAO

O restaurante Arabia foi fundado em 1987, atualmente com duas unidades em São Paulo e três no exterior, é referência na culinária arábe e qualidade do
atendimento, ganhador de inúmeros prêmios no setor. O trabalho propõe avaliar os critérios utilizados na contratação dos colaboradores, evidenciando a aplicação
da metodologia CHA (FLEURY e FLEURY, 2001). Para que a seleção oportunize a melhor contratação, é necessário que o processo seletivo seja organizado em
etapas com avaliações específicas voltadas ao conhecimento, as habilidades e as atitudes, conceito este tido como “competências” profissionais (FLEURY e
FLEURY, 2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2020), também denominado CHA. Segundo Fleury (2001), o conceito de competência se resume a um saber agir
responsável e reconhecido, que implica integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao
indivíduo.

OBJETIVOS O objetivo é analisar a inclusão da avaliação de competências nos anúncios de vagas e em todas as etapas do processo seletivo.

METODOLOGIA
Foram analisados seis anúncios de vagas do restaurante na internet e realizada coleta de informações por meio de entrevista com a responsável pelo departamento
de Recursos Humanos.

RESULTADOS

O processo seletivo começa dentro da empresa, formando o perfil desejado e adequado para a vaga. Depois a mesma é postada em sites de empregos e em redes
sociais. O RH entra em contato com os perfis que mais coincidem com a vaga, agendam a entrevista, abordando conhecimento e comportamento conforme os pré-
requisitos da vaga. Na entrevista individual, o foco está em conhecer as habilidades do candidato e avaliar se elas encaixam ao cargo. Em seguida uma dinâmica em
grupo para avaliar a atitude do candidato. Na entrevista, o candidato também faz uma redação para avaliação do conhecimento. Sendo aprovado em todas as etapas
descritas, o candidato é admitido.

CONCLUSOES
Ao final concluímos que a rede faz uso dos conceitos de avaliação por competências em seu processo seletivo, que pode estar interferindo positivamente no
reconhecimento do vínculo da marca com a qualidade do serviço.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4314646 - MIKELLE MACEDO SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Acolhimento de PCD em uma empresa de Tecnologia

INTRODUCAO

A empresa Icomon está há 30 anos no mercado, no segmento de telecomunicações, sendo reconhecida pela alta performance em tecnologia. A empresa atende as
principais operadoras e prestadoras de serviços do segmento. De acordo com a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, as empresas devem reservar até 5% do seu quadro
de funcionários para pessoas com deficiências. A empresa demonstra sua responsabilidade social com procedimentos de acolhimento a pessoas com deficiência,
sendo estas fortes aliadas para uma gestão socialmente responsável, com significativos ganhos para a empresa (HAMMES e NUERNBERG, 2015). Há uma lacuna
importante na comunicação que prejudica o processo de acolhimento (FRANÇA e PAGLIUCA, 2009; FRANCELIN, 2010) havendo a necessidade de treinamentos e
nivelamentos para o sucesso da relação social.

OBJETIVOS Verificar se a empresa pesquisada adota procedimentos para o acolhimento de profissionais com deficiência auditiva.

METODOLOGIA
A pesquisa contou com entrevista de dez colaboradores da área de arquivos do departamento de Relações Institucionais, questionando se a empresa adota
procedimentos (treinamento, conhecimentos, habilidades e atitudes) para acolhimento de pessoas com deficiência auditiva. Também foram realizadas pesquisas no
site e junto ao Departamento de Recursos Humanos realizando o levantamento dos procedimentos adotados e treinamentos realizados.

RESULTADOS
Observamos que a empresa adota medidas de acolhimento para o processo de seleção e admissão do PCD, no entanto, não existem treinamentos ou capacitações
preparando os colaboradores que não possuem deficiências para o acolhimento necessário. Outro fator importante, observado, foi a ausência de um treinamento de
CIPA, específico para os PCD’S, orientando os sinais de incêndios e como proceder em casos como esses, dado sua dificuldade.

CONCLUSOES
Notamos que a empresa aplica os procedimentos para acolhimento a portadores de deficiência auditiva, no entanto esse processo precisa ser aprimorado com a
capacitação dos colaboradores possibilitando uma comunicação fluida reduzindo a lacuna existente subsidiada pelo despreparo organizacional.

REFERENCIAS

HAMMES, Isabel Cristina; NUERNBERG, Adriano Henrique. A Inclusão de Pessoas com Deficiência no Contexto do Trabalho em Florianópolis: Relato de Experiência
no Sistema Nacional de Emprego. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 35, n. 3, p. 768-780, Sept. 2015 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1414-98932015000300768(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/1982-3703000212012.
FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de; PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag. Inclusão social da pessoa com deficiência: conquistas, desafios e implicações para a
enfermagem. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 43, n. 1, p. 178-185, Mar. 2009 Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0080-62342009000100023(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0080-
62342009000100023. FRANCELIN, Madalena Aparecida Silva; MOTTI, Telma Flores Genaro; MORITA, Ione. As implicações sociais da deficiência auditiva adquirida
em adultos. Saude soc., São Paulo , v. 19, n. 1, p. 180-192, Mar. 2010 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-
12902010000100015(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000100015.
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4334191 - MARCIA DA SILVA MORAES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Acolhimento de PCD em uma empresa de Tecnologia

INTRODUCAO

A empresa Icomon está há 30 anos no mercado, no segmento de telecomunicações, sendo reconhecida pela alta performance em tecnologia. A empresa atende as
principais operadoras e prestadoras de serviços do segmento. De acordo com a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, as empresas devem reservar até 5% do seu quadro
de funcionários para pessoas com deficiências. A empresa demonstra sua responsabilidade social com procedimentos de acolhimento a pessoas com deficiência,
sendo estas fortes aliadas para uma gestão socialmente responsável, com significativos ganhos para a empresa (HAMMES e NUERNBERG, 2015). Há uma lacuna
importante na comunicação que prejudica o processo de acolhimento (FRANÇA e PAGLIUCA, 2009; FRANCELIN, 2010) havendo a necessidade de treinamentos e
nivelamentos para o sucesso da relação social.

OBJETIVOS Verificar se a empresa pesquisada adota procedimentos para o acolhimento de profissionais com deficiência auditiva.

METODOLOGIA
A pesquisa contou com entrevista de dez colaboradores da área de arquivos do departamento de Relações Institucionais, questionando se a empresa adota
procedimentos (treinamento, conhecimentos, habilidades e atitudes) para acolhimento de pessoas com deficiência auditiva. Também foram realizadas pesquisas no
site e junto ao Departamento de Recursos Humanos realizando o levantamento dos procedimentos adotados e treinamentos realizados.

RESULTADOS
Observamos que a empresa adota medidas de acolhimento para o processo de seleção e admissão do PCD, no entanto, não existem treinamentos ou capacitações
preparando os colaboradores que não possuem deficiências para o acolhimento necessário. Outro fator importante, observado, foi a ausência de um treinamento de
CIPA, específico para os PCD’S, orientando os sinais de incêndios e como proceder em casos como esses, dado sua dificuldade.

CONCLUSOES
Notamos que a empresa aplica os procedimentos para acolhimento a portadores de deficiência auditiva, no entanto esse processo precisa ser aprimorado com a
capacitação dos colaboradores possibilitando uma comunicação fluida reduzindo a lacuna existente subsidiada pelo despreparo organizacional.

REFERENCIAS

HAMMES, Isabel Cristina; NUERNBERG, Adriano Henrique. A Inclusão de Pessoas com Deficiência no Contexto do Trabalho em Florianópolis: Relato de Experiência
no Sistema Nacional de Emprego. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 35, n. 3, p. 768-780, Sept. 2015 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1414-98932015000300768(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/1982-3703000212012.
FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de; PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag. Inclusão social da pessoa com deficiência: conquistas, desafios e implicações para a
enfermagem. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 43, n. 1, p. 178-185, Mar. 2009 Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0080-62342009000100023(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0080-
62342009000100023. FRANCELIN, Madalena Aparecida Silva; MOTTI, Telma Flores Genaro; MORITA, Ione. As implicações sociais da deficiência auditiva adquirida
em adultos. Saude soc., São Paulo , v. 19, n. 1, p. 180-192, Mar. 2010 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-
12902010000100015(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000100015.
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4338987 - BIANCA FERREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Acolhimento de PCD em uma empresa de Tecnologia

INTRODUCAO

A empresa Icomon está há 30 anos no mercado, no segmento de telecomunicações, sendo reconhecida pela alta performance em tecnologia. A empresa atende as
principais operadoras e prestadoras de serviços do segmento. De acordo com a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, as empresas devem reservar até 5% do seu quadro
de funcionários para pessoas com deficiências. A empresa demonstra sua responsabilidade social com procedimentos de acolhimento a pessoas com deficiência,
sendo estas fortes aliadas para uma gestão socialmente responsável, com significativos ganhos para a empresa (HAMMES e NUERNBERG, 2015). Há uma lacuna
importante na comunicação que prejudica o processo de acolhimento (FRANÇA e PAGLIUCA, 2009; FRANCELIN, 2010) havendo a necessidade de treinamentos e
nivelamentos para o sucesso da relação social.

OBJETIVOS Verificar se a empresa pesquisada adota procedimentos para o acolhimento de profissionais com deficiência auditiva.

METODOLOGIA
A pesquisa contou com entrevista de dez colaboradores da área de arquivos do departamento de Relações Institucionais, questionando se a empresa adota
procedimentos (treinamento, conhecimentos, habilidades e atitudes) para acolhimento de pessoas com deficiência auditiva. Também foram realizadas pesquisas no
site e junto ao Departamento de Recursos Humanos realizando o levantamento dos procedimentos adotados e treinamentos realizados.

RESULTADOS
Observamos que a empresa adota medidas de acolhimento para o processo de seleção e admissão do PCD, no entanto, não existem treinamentos ou capacitações
preparando os colaboradores que não possuem deficiências para o acolhimento necessário. Outro fator importante, observado, foi a ausência de um treinamento de
CIPA, específico para os PCD’S, orientando os sinais de incêndios e como proceder em casos como esses, dado sua dificuldade.

CONCLUSOES
Notamos que a empresa aplica os procedimentos para acolhimento a portadores de deficiência auditiva, no entanto esse processo precisa ser aprimorado com a
capacitação dos colaboradores possibilitando uma comunicação fluida reduzindo a lacuna existente subsidiada pelo despreparo organizacional.

REFERENCIAS

HAMMES, Isabel Cristina; NUERNBERG, Adriano Henrique. A Inclusão de Pessoas com Deficiência no Contexto do Trabalho em Florianópolis: Relato de Experiência
no Sistema Nacional de Emprego. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 35, n. 3, p. 768-780, Sept. 2015 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1414-98932015000300768(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/1982-3703000212012.
FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de; PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag. Inclusão social da pessoa com deficiência: conquistas, desafios e implicações para a
enfermagem. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 43, n. 1, p. 178-185, Mar. 2009 Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0080-62342009000100023(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0080-
62342009000100023. FRANCELIN, Madalena Aparecida Silva; MOTTI, Telma Flores Genaro; MORITA, Ione. As implicações sociais da deficiência auditiva adquirida
em adultos. Saude soc., São Paulo , v. 19, n. 1, p. 180-192, Mar. 2010 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-
12902010000100015(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000100015.

Página 205



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11272 Administração de Recursos Humanos 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4393376 - ANGELITA ACOSTA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Acolhimento de PCD em uma empresa de Tecnologia

INTRODUCAO

A empresa Icomon está há 30 anos no mercado, no segmento de telecomunicações, sendo reconhecida pela alta performance em tecnologia. A empresa atende as
principais operadoras e prestadoras de serviços do segmento. De acordo com a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, as empresas devem reservar até 5% do seu quadro
de funcionários para pessoas com deficiências. A empresa demonstra sua responsabilidade social com procedimentos de acolhimento a pessoas com deficiência,
sendo estas fortes aliadas para uma gestão socialmente responsável, com significativos ganhos para a empresa (HAMMES e NUERNBERG, 2015). Há uma lacuna
importante na comunicação que prejudica o processo de acolhimento (FRANÇA e PAGLIUCA, 2009; FRANCELIN, 2010) havendo a necessidade de treinamentos e
nivelamentos para o sucesso da relação social.

OBJETIVOS Verificar se a empresa pesquisada adota procedimentos para o acolhimento de profissionais com deficiência auditiva.

METODOLOGIA
A pesquisa contou com entrevista de dez colaboradores da área de arquivos do departamento de Relações Institucionais, questionando se a empresa adota
procedimentos (treinamento, conhecimentos, habilidades e atitudes) para acolhimento de pessoas com deficiência auditiva. Também foram realizadas pesquisas no
site e junto ao Departamento de Recursos Humanos realizando o levantamento dos procedimentos adotados e treinamentos realizados.

RESULTADOS
Observamos que a empresa adota medidas de acolhimento para o processo de seleção e admissão do PCD, no entanto, não existem treinamentos ou capacitações
preparando os colaboradores que não possuem deficiências para o acolhimento necessário. Outro fator importante, observado, foi a ausência de um treinamento de
CIPA, específico para os PCD’S, orientando os sinais de incêndios e como proceder em casos como esses, dado sua dificuldade.

CONCLUSOES
Notamos que a empresa aplica os procedimentos para acolhimento a portadores de deficiência auditiva, no entanto esse processo precisa ser aprimorado com a
capacitação dos colaboradores possibilitando uma comunicação fluida reduzindo a lacuna existente subsidiada pelo despreparo organizacional.

REFERENCIAS

HAMMES, Isabel Cristina; NUERNBERG, Adriano Henrique. A Inclusão de Pessoas com Deficiência no Contexto do Trabalho em Florianópolis: Relato de Experiência
no Sistema Nacional de Emprego. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 35, n. 3, p. 768-780, Sept. 2015 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S1414-98932015000300768(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/1982-3703000212012.
FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de; PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag. Inclusão social da pessoa com deficiência: conquistas, desafios e implicações para a
enfermagem. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 43, n. 1, p. 178-185, Mar. 2009 Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0080-62342009000100023(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0080-
62342009000100023. FRANCELIN, Madalena Aparecida Silva; MOTTI, Telma Flores Genaro; MORITA, Ione. As implicações sociais da deficiência auditiva adquirida
em adultos. Saude soc., São Paulo , v. 19, n. 1, p. 180-192, Mar. 2010 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-
12902010000100015(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 16 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-12902010000100015.
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3342999 - THAYANE SOUZA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Maria Capitanio

TITULO CRENÇAS NUCLEARES DE MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

INTRODUCAO

É notável o crescente número de casos de violência doméstica, principalmente no contexto pandêmico. Conforme revelado pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP, 2020) o feminicídio aumentou 22,2% e as ligações ao 180 cresceram 34% neste período. Relatos de mulheres vítimas revelam que a violência
doméstica é um fator de sofrimento, não somente pela sua condição física mas também pela sua condição mental, motivo pelo qual se faz necessário a
compreensão dos pensamentos automáticos e crenças nucleares existentes neste contexto. Beck (1964) evidenciou que os indivíduos tinham pensamentos
automáticos (PA) baseados em conceitos negativos e rígidos sobre si e sobre o mundo, a isto ele deu o nome de crenças centrais ou nucleares.

OBJETIVOS Identificar as crenças nucleares por meio da análise dos pensamentos automáticos

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, explicativa e com abordagem qualitativa.

RESULTADOS
À partir das discussões, evidenciou-se que é predominante as crenças de desamparo, desvalor, vergonha e medo. No entanto, existem outros fatores sociais que
contribuem para que as mulheres permaneçam nestas vivências, tais como: falta de rede de apoio, estigma social e dependência economia, motivos estes que as
tornam vulneráveis e com poucas possibilidades de estratégias para enfrentamento.

CONCLUSOES

A violência doméstica afeta desde a percepção da mulher sobre si mesma, refletida nos sentimentos de insegurança e impotência, até suas relações com o meio
social. As razões de algumas mulheres permanecerem em uma relação conjugal violenta estão ligadas a questões de dependência financeira, bem como ao medo
provocado por ameaças de morte e em sua maioria, em função dos filhos, associada à impossibilidade de criá-los sem a renda de seu companheiro. Faz-se
importante compreender a difícil decisão das mulheres inseridas neste contexto em romper não apenas com seu cônjuge mas com uma série de sonhos e
expectativas em relação ao casamento e à família.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19. Brasil, 2020. 2. BECK, Aaron T. Pensamento
e depressão: II. Teoria e terapia. Arquivos de Psiquiatria Geral [Thinking and depression: II. Theory and therapy. Archives of General Psychiatry, 10,561-571.
DOI:http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.1964.01720240015003 3. PETERSEN, Mariana Gomes Ferreira et al . Psicoterapia cognitivo-comportamental para mulheres
em situação de violência doméstica: revisão sistemática. Psicol. clin., Rio de Janeiro , v. 31, n. 1, p. 145-165, abr. 2019 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-56652019000100008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 05 set. 2020.
http://dx.doi.org/10.33208/PC1980-5438v0031n01A07
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3343014 - SELMA CRISTINA SANTOS RODRIGUES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Maria Capitanio

TITULO CRENÇAS NUCLEARES DE MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

INTRODUCAO

É notável o crescente número de casos de violência doméstica, principalmente no contexto pandêmico. Conforme revelado pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FBSP, 2020) o feminicídio aumentou 22,2% e as ligações ao 180 cresceram 34% neste período. Relatos de mulheres vítimas revelam que a violência
doméstica é um fator de sofrimento, não somente pela sua condição física mas também pela sua condição mental, motivo pelo qual se faz necessário a
compreensão dos pensamentos automáticos e crenças nucleares existentes neste contexto. Beck (1964) evidenciou que os indivíduos tinham pensamentos
automáticos (PA) baseados em conceitos negativos e rígidos sobre si e sobre o mundo, a isto ele deu o nome de crenças centrais ou nucleares.

OBJETIVOS Identificar as crenças nucleares por meio da análise dos pensamentos automáticos

METODOLOGIA A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, explicativa e com abordagem qualitativa.

RESULTADOS
À partir das discussões, evidenciou-se que é predominante as crenças de desamparo, desvalor, vergonha e medo. No entanto, existem outros fatores sociais que
contribuem para que as mulheres permaneçam nestas vivências, tais como: falta de rede de apoio, estigma social e dependência economia, motivos estes que as
tornam vulneráveis e com poucas possibilidades de estratégias para enfrentamento.

CONCLUSOES

A violência doméstica afeta desde a percepção da mulher sobre si mesma, refletida nos sentimentos de insegurança e impotência, até suas relações com o meio
social. As razões de algumas mulheres permanecerem em uma relação conjugal violenta estão ligadas a questões de dependência financeira, bem como ao medo
provocado por ameaças de morte e em sua maioria, em função dos filhos, associada à impossibilidade de criá-los sem a renda de seu companheiro. Faz-se
importante compreender a difícil decisão das mulheres inseridas neste contexto em romper não apenas com seu cônjuge mas com uma série de sonhos e
expectativas em relação ao casamento e à família.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Violência doméstica durante a pandemia de Covid-19. Brasil, 2020. 2. BECK, Aaron T. Pensamento
e depressão: II. Teoria e terapia. Arquivos de Psiquiatria Geral [Thinking and depression: II. Theory and therapy. Archives of General Psychiatry, 10,561-571.
DOI:http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.1964.01720240015003 3. PETERSEN, Mariana Gomes Ferreira et al . Psicoterapia cognitivo-comportamental para mulheres
em situação de violência doméstica: revisão sistemática. Psicol. clin., Rio de Janeiro , v. 31, n. 1, p. 145-165, abr. 2019 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-56652019000100008(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 05 set. 2020.
http://dx.doi.org/10.33208/PC1980-5438v0031n01A07
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3297390 - RICARDO JOSE DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Maria Capitanio

TITULO TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM PRÉ-VESTIBULANDOS DO CURSO DE MEDICINA

INTRODUCAO

O ingresso no vestibular é algo que, por sua própria natureza, causa ansiedade e preocupação para aqueles que se propõem a participar do mesmo, sobretudo em
candidatos mais jovens. O exame de vestibular é um dos caminhos pelo qual, o aluno que acabou de sair do ensino médio busca, em um curto espaço de tempo,
averiguar se, o curso escolhido no vestibular será uma opção que determinará ou não a sua escolha profissional. Também se faz necessário avaliar os impactos que
esse momento de escolha e tão competitivo podem causar nos pré-vestibulandos do curso de medicina e quais os possíveis transtornos psicológicos podem surgir
nesse período.

OBJETIVOS
Objetivo geral - descrever os transtornos psicológicos que podem surgir em alunos pré-vestibulandos do curso de Medicina. Objetivos específicos - 1)Descrever
transtornos psicológicos em alunos pré-vestibulandos do curso de Medicina; 2) Investigar os sintomas desencadeados nesses período pré-vestibular;

METODOLOGIA

Pesquisa foi bibliográfica e descritiva. Foram utilizados os seguintes descritores: ansiedade; pré vestibular; transtorno de humor; transtornos psicológicos. A
pesquisa foi feitas em sites indexados para a busca de artigos, dissertações e teses: google acadêmico; scielo.br; usp.br; puc.br; ufsc.br. Foram encontrados 318
artigos. Após a leitura de todos os resumos dos artigos encontrados, adotou-se os seguintes critérios para a escolha: ter uma amostra com estudantes de medicina
e preocuparem-se com o levantamento dos transtornos psicológicos nessa população.

RESULTADOS
Os resultados preliminares indicam os transtornos mais frequentes: Transtornos depressivos; Transtornos de Ansiedade; Transtorno de Estresse e Transtornos de
Pânico. Ponderamos que que o aluno pré-vestibulando sofre transtornos psicológicos intensos nesse período e esses transtornos desencadeiam sintomas físicos e
psicossomáticos que prejudicam a saúde física e mental desses jovens

CONCLUSOES

Provisoriamente, conclui-se que podem ocorrer nesse período alguns transtornos, mal-estar e algumas formas de estresse devido à responsabilidade percebida que
esses alunos pré-vestibulandos assumem como sujeitos ativos dessa escolha. Considerando que esses jovens serão futuros profissionais da área de saúde,
entende-se que há necessidade de ações preventivas, antecedentes a esse período, para que esses jovens possam desenvolver formas de enfrentamentos mais
saudáveis em situações estressoras.

REFERENCIAS

1. FELICIO, Andréia Santana. Ansiedade, estresse e estratégias de enfrentamento em adolescentes de instituições particulares que irão prestar vestibular. 2019. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2019. 2. FIOROTTI, Karoline Pedroti et al. Transtornos mentais comuns
entre os estudantes do curso de medicina: prevalência e fatores associados. J. bras.psiquiatr., Rio de Janeiro, v. 59, n. 1, p. 17-23,2010. 3. GUHUR, M. d. L. P.,
Alberto, R. N., (#38) Carniatto, N. (2010). Influências biológicas, psicológicas e sociais do vestibular na adolescência. Roteiro, 35(1), 115-138. Recuperado em 15
fevereiro 2017, de http://editora.unoesc.edu.br/index.php/ roteiro/article/view/230
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3404021 - LETICIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Maria Capitanio

TITULO TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS EM PRÉ-VESTIBULANDOS DO CURSO DE MEDICINA

INTRODUCAO

O ingresso no vestibular é algo que, por sua própria natureza, causa ansiedade e preocupação para aqueles que se propõem a participar do mesmo, sobretudo em
candidatos mais jovens. O exame de vestibular é um dos caminhos pelo qual, o aluno que acabou de sair do ensino médio busca, em um curto espaço de tempo,
averiguar se, o curso escolhido no vestibular será uma opção que determinará ou não a sua escolha profissional. Também se faz necessário avaliar os impactos que
esse momento de escolha e tão competitivo podem causar nos pré-vestibulandos do curso de medicina e quais os possíveis transtornos psicológicos podem surgir
nesse período.

OBJETIVOS
Objetivo geral - descrever os transtornos psicológicos que podem surgir em alunos pré-vestibulandos do curso de Medicina. Objetivos específicos - 1)Descrever
transtornos psicológicos em alunos pré-vestibulandos do curso de Medicina; 2) Investigar os sintomas desencadeados nesses período pré-vestibular;

METODOLOGIA

Pesquisa foi bibliográfica e descritiva. Foram utilizados os seguintes descritores: ansiedade; pré vestibular; transtorno de humor; transtornos psicológicos. A
pesquisa foi feitas em sites indexados para a busca de artigos, dissertações e teses: google acadêmico; scielo.br; usp.br; puc.br; ufsc.br. Foram encontrados 318
artigos. Após a leitura de todos os resumos dos artigos encontrados, adotou-se os seguintes critérios para a escolha: ter uma amostra com estudantes de medicina
e preocuparem-se com o levantamento dos transtornos psicológicos nessa população.

RESULTADOS
Os resultados preliminares indicam os transtornos mais frequentes: Transtornos depressivos; Transtornos de Ansiedade; Transtorno de Estresse e Transtornos de
Pânico. Ponderamos que que o aluno pré-vestibulando sofre transtornos psicológicos intensos nesse período e esses transtornos desencadeiam sintomas físicos e
psicossomáticos que prejudicam a saúde física e mental desses jovens

CONCLUSOES

Provisoriamente, conclui-se que podem ocorrer nesse período alguns transtornos, mal-estar e algumas formas de estresse devido à responsabilidade percebida que
esses alunos pré-vestibulandos assumem como sujeitos ativos dessa escolha. Considerando que esses jovens serão futuros profissionais da área de saúde,
entende-se que há necessidade de ações preventivas, antecedentes a esse período, para que esses jovens possam desenvolver formas de enfrentamentos mais
saudáveis em situações estressoras.

REFERENCIAS

1. FELICIO, Andréia Santana. Ansiedade, estresse e estratégias de enfrentamento em adolescentes de instituições particulares que irão prestar vestibular. 2019. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2019. 2. FIOROTTI, Karoline Pedroti et al. Transtornos mentais comuns
entre os estudantes do curso de medicina: prevalência e fatores associados. J. bras.psiquiatr., Rio de Janeiro, v. 59, n. 1, p. 17-23,2010. 3. GUHUR, M. d. L. P.,
Alberto, R. N., (#38) Carniatto, N. (2010). Influências biológicas, psicológicas e sociais do vestibular na adolescência. Roteiro, 35(1), 115-138. Recuperado em 15
fevereiro 2017, de http://editora.unoesc.edu.br/index.php/ roteiro/article/view/230
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TITULO A INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESEMPENHO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO

A empresa varejista Magazine Luiza iniciou suas operações em 1957, a partir do sonho do casal Luiza Donato e Pelegrino Donato de criar um comércio que gerasse
renda para toda a família. Contando com mais de 35.000 colaboradores atualmente e somado a seu ótimo modelo de vendas, a companhia se tornou referência no
mercado de varejo, visando atingir seus objetivos ao investir na gestão de pessoas como uma das principais estratégias. A gestão de pessoas está relacionada à
motivação e ao desempenho dos funcionários, pode-se levar em consideração a análise do clima, pois é através do incentivo que são gerados bons resultados.
Dessa maneira, o clima organizacional deve ser avaliado pela gestão de pessoas, para indicar se as metas estão sendo alcançadas pelos colaboradores, com a
satisfação interferindo em sua motivação (BISPO, 2006; FERNANDES, 2007; OLIVEIRA e LIMONGI-FRANÇA, 2005).

OBJETIVOS A pesquisa tem como objetivo analisar a influência do Clima Organizacional da empresa Magazine Luiza no desempenho de seus colaboradores

METODOLOGIA O estudo envolveu a análise dos resultados da pesquisa de clima organizacional e pesquisa bibliográfica sobre o tema.

RESULTADOS

Através da pesquisa de clima, foram obtidos resultados positivos em relação à companhia. A mensuração do clima organizacional da empresa pode ser expressa
através de indicadores que permitem mostrar resultados que dizem se algo foge da situação esperada ou não. Em suma, os colaboradores gostam de trabalhar na
organização e se sentem motivados e felizes, e expressam total satisfação com o clima da empresa, o que influencia diretamente no desempenho de cada um. Foi
possível analisar se os métodos adotados pela organização são eficazes, visto que, uma das principais estratégias da empresa é o investimento nos recursos
humanos, utilizando como ferramenta análises de satisfação para alcançar estes resultados.

CONCLUSOES
Após a análise dos dados obtidos, é possível concluir que os colaboradores do Magazine Luiza estão satisfeitos e motivados em seu dia a dia com o clima
organizacional que a empresa oferece e com a comunicação exercida por ela, visto que, a satisfação e a motivação geram, consequentemente, um melhor
desempenho operacional.

REFERENCIAS

BISPO, Carlos Alberto Ferreira. Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. Prod., São Paulo , v. 16, n. 2, p. 258-273, Aug. 2006 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-65132006000200007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 29 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0103-65132006000200007. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. OLIVEIRA, Patrícia Morilha de; LIMONGI-FRANCA, Ana Cristina. Avaliação da gestão
de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE electron., São Paulo , v. 4, n. 1, June 2005 .
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TITULO A INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESEMPENHO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO

A empresa varejista Magazine Luiza iniciou suas operações em 1957, a partir do sonho do casal Luiza Donato e Pelegrino Donato de criar um comércio que gerasse
renda para toda a família. Contando com mais de 35.000 colaboradores atualmente e somado a seu ótimo modelo de vendas, a companhia se tornou referência no
mercado de varejo, visando atingir seus objetivos ao investir na gestão de pessoas como uma das principais estratégias. A gestão de pessoas está relacionada à
motivação e ao desempenho dos funcionários, pode-se levar em consideração a análise do clima, pois é através do incentivo que são gerados bons resultados.
Dessa maneira, o clima organizacional deve ser avaliado pela gestão de pessoas, para indicar se as metas estão sendo alcançadas pelos colaboradores, com a
satisfação interferindo em sua motivação (BISPO, 2006; FERNANDES, 2007; OLIVEIRA e LIMONGI-FRANÇA, 2005).

OBJETIVOS A pesquisa tem como objetivo analisar a influência do Clima Organizacional da empresa Magazine Luiza no desempenho de seus colaboradores

METODOLOGIA O estudo envolveu a análise dos resultados da pesquisa de clima organizacional e pesquisa bibliográfica sobre o tema.

RESULTADOS

Através da pesquisa de clima, foram obtidos resultados positivos em relação à companhia. A mensuração do clima organizacional da empresa pode ser expressa
através de indicadores que permitem mostrar resultados que dizem se algo foge da situação esperada ou não. Em suma, os colaboradores gostam de trabalhar na
organização e se sentem motivados e felizes, e expressam total satisfação com o clima da empresa, o que influencia diretamente no desempenho de cada um. Foi
possível analisar se os métodos adotados pela organização são eficazes, visto que, uma das principais estratégias da empresa é o investimento nos recursos
humanos, utilizando como ferramenta análises de satisfação para alcançar estes resultados.

CONCLUSOES
Após a análise dos dados obtidos, é possível concluir que os colaboradores do Magazine Luiza estão satisfeitos e motivados em seu dia a dia com o clima
organizacional que a empresa oferece e com a comunicação exercida por ela, visto que, a satisfação e a motivação geram, consequentemente, um melhor
desempenho operacional.

REFERENCIAS

BISPO, Carlos Alberto Ferreira. Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. Prod., São Paulo , v. 16, n. 2, p. 258-273, Aug. 2006 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-65132006000200007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 29 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0103-65132006000200007. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. OLIVEIRA, Patrícia Morilha de; LIMONGI-FRANCA, Ana Cristina. Avaliação da gestão
de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE electron., São Paulo , v. 4, n. 1, June 2005 .
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TITULO A INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESEMPENHO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO

A empresa varejista Magazine Luiza iniciou suas operações em 1957, a partir do sonho do casal Luiza Donato e Pelegrino Donato de criar um comércio que gerasse
renda para toda a família. Contando com mais de 35.000 colaboradores atualmente e somado a seu ótimo modelo de vendas, a companhia se tornou referência no
mercado de varejo, visando atingir seus objetivos ao investir na gestão de pessoas como uma das principais estratégias. A gestão de pessoas está relacionada à
motivação e ao desempenho dos funcionários, pode-se levar em consideração a análise do clima, pois é através do incentivo que são gerados bons resultados.
Dessa maneira, o clima organizacional deve ser avaliado pela gestão de pessoas, para indicar se as metas estão sendo alcançadas pelos colaboradores, com a
satisfação interferindo em sua motivação (BISPO, 2006; FERNANDES, 2007; OLIVEIRA e LIMONGI-FRANÇA, 2005).

OBJETIVOS A pesquisa tem como objetivo analisar a influência do Clima Organizacional da empresa Magazine Luiza no desempenho de seus colaboradores

METODOLOGIA O estudo envolveu a análise dos resultados da pesquisa de clima organizacional e pesquisa bibliográfica sobre o tema.

RESULTADOS

Através da pesquisa de clima, foram obtidos resultados positivos em relação à companhia. A mensuração do clima organizacional da empresa pode ser expressa
através de indicadores que permitem mostrar resultados que dizem se algo foge da situação esperada ou não. Em suma, os colaboradores gostam de trabalhar na
organização e se sentem motivados e felizes, e expressam total satisfação com o clima da empresa, o que influencia diretamente no desempenho de cada um. Foi
possível analisar se os métodos adotados pela organização são eficazes, visto que, uma das principais estratégias da empresa é o investimento nos recursos
humanos, utilizando como ferramenta análises de satisfação para alcançar estes resultados.

CONCLUSOES
Após a análise dos dados obtidos, é possível concluir que os colaboradores do Magazine Luiza estão satisfeitos e motivados em seu dia a dia com o clima
organizacional que a empresa oferece e com a comunicação exercida por ela, visto que, a satisfação e a motivação geram, consequentemente, um melhor
desempenho operacional.

REFERENCIAS

BISPO, Carlos Alberto Ferreira. Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. Prod., São Paulo , v. 16, n. 2, p. 258-273, Aug. 2006 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-65132006000200007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 29 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0103-65132006000200007. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. OLIVEIRA, Patrícia Morilha de; LIMONGI-FRANCA, Ana Cristina. Avaliação da gestão
de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE electron., São Paulo , v. 4, n. 1, June 2005 .
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TITULO A INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESEMPENHO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO

A empresa varejista Magazine Luiza iniciou suas operações em 1957, a partir do sonho do casal Luiza Donato e Pelegrino Donato de criar um comércio que gerasse
renda para toda a família. Contando com mais de 35.000 colaboradores atualmente e somado a seu ótimo modelo de vendas, a companhia se tornou referência no
mercado de varejo, visando atingir seus objetivos ao investir na gestão de pessoas como uma das principais estratégias. A gestão de pessoas está relacionada à
motivação e ao desempenho dos funcionários, pode-se levar em consideração a análise do clima, pois é através do incentivo que são gerados bons resultados.
Dessa maneira, o clima organizacional deve ser avaliado pela gestão de pessoas, para indicar se as metas estão sendo alcançadas pelos colaboradores, com a
satisfação interferindo em sua motivação (BISPO, 2006; FERNANDES, 2007; OLIVEIRA e LIMONGI-FRANÇA, 2005).

OBJETIVOS A pesquisa tem como objetivo analisar a influência do Clima Organizacional da empresa Magazine Luiza no desempenho de seus colaboradores

METODOLOGIA O estudo envolveu a análise dos resultados da pesquisa de clima organizacional e pesquisa bibliográfica sobre o tema.

RESULTADOS

Através da pesquisa de clima, foram obtidos resultados positivos em relação à companhia. A mensuração do clima organizacional da empresa pode ser expressa
através de indicadores que permitem mostrar resultados que dizem se algo foge da situação esperada ou não. Em suma, os colaboradores gostam de trabalhar na
organização e se sentem motivados e felizes, e expressam total satisfação com o clima da empresa, o que influencia diretamente no desempenho de cada um. Foi
possível analisar se os métodos adotados pela organização são eficazes, visto que, uma das principais estratégias da empresa é o investimento nos recursos
humanos, utilizando como ferramenta análises de satisfação para alcançar estes resultados.

CONCLUSOES
Após a análise dos dados obtidos, é possível concluir que os colaboradores do Magazine Luiza estão satisfeitos e motivados em seu dia a dia com o clima
organizacional que a empresa oferece e com a comunicação exercida por ela, visto que, a satisfação e a motivação geram, consequentemente, um melhor
desempenho operacional.

REFERENCIAS

BISPO, Carlos Alberto Ferreira. Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. Prod., São Paulo , v. 16, n. 2, p. 258-273, Aug. 2006 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-65132006000200007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 29 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0103-65132006000200007. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. OLIVEIRA, Patrícia Morilha de; LIMONGI-FRANCA, Ana Cristina. Avaliação da gestão
de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE electron., São Paulo , v. 4, n. 1, June 2005 .
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TITULO A INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESEMPENHO DOS COLABORADORES

INTRODUCAO

A empresa varejista Magazine Luiza iniciou suas operações em 1957, a partir do sonho do casal Luiza Donato e Pelegrino Donato de criar um comércio que gerasse
renda para toda a família. Contando com mais de 35.000 colaboradores atualmente e somado a seu ótimo modelo de vendas, a companhia se tornou referência no
mercado de varejo, visando atingir seus objetivos ao investir na gestão de pessoas como uma das principais estratégias. A gestão de pessoas está relacionada à
motivação e ao desempenho dos funcionários, pode-se levar em consideração a análise do clima, pois é através do incentivo que são gerados bons resultados.
Dessa maneira, o clima organizacional deve ser avaliado pela gestão de pessoas, para indicar se as metas estão sendo alcançadas pelos colaboradores, com a
satisfação interferindo em sua motivação (BISPO, 2006; FERNANDES, 2007; OLIVEIRA e LIMONGI-FRANÇA, 2005).

OBJETIVOS A pesquisa tem como objetivo analisar a influência do Clima Organizacional da empresa Magazine Luiza no desempenho de seus colaboradores

METODOLOGIA O estudo envolveu a análise dos resultados da pesquisa de clima organizacional e pesquisa bibliográfica sobre o tema.

RESULTADOS

Através da pesquisa de clima, foram obtidos resultados positivos em relação à companhia. A mensuração do clima organizacional da empresa pode ser expressa
através de indicadores que permitem mostrar resultados que dizem se algo foge da situação esperada ou não. Em suma, os colaboradores gostam de trabalhar na
organização e se sentem motivados e felizes, e expressam total satisfação com o clima da empresa, o que influencia diretamente no desempenho de cada um. Foi
possível analisar se os métodos adotados pela organização são eficazes, visto que, uma das principais estratégias da empresa é o investimento nos recursos
humanos, utilizando como ferramenta análises de satisfação para alcançar estes resultados.

CONCLUSOES
Após a análise dos dados obtidos, é possível concluir que os colaboradores do Magazine Luiza estão satisfeitos e motivados em seu dia a dia com o clima
organizacional que a empresa oferece e com a comunicação exercida por ela, visto que, a satisfação e a motivação geram, consequentemente, um melhor
desempenho operacional.

REFERENCIAS

BISPO, Carlos Alberto Ferreira. Um novo modelo de pesquisa de clima organizacional. Prod., São Paulo , v. 16, n. 2, p. 258-273, Aug. 2006 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-65132006000200007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 29 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0103-65132006000200007. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. OLIVEIRA, Patrícia Morilha de; LIMONGI-FRANCA, Ana Cristina. Avaliação da gestão
de programas de qualidade de vida no trabalho. RAE electron., São Paulo , v. 4, n. 1, June 2005 .
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TITULO Processo de recrutamento e seleção da empresa Correios sob o olhar de avaliação de competências.

INTRODUCAO

A empresa Brasileira de Correios teve sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663, e desde então vêm se modernizando criando e disponibilizando serviços de
qualidade à altura de seus clientes. A empresa por sua vez possui parceria com governos (federal, estaduais e municipais) para prestação de serviços de logística,
como transporte de materiais biológicos e de livros de didáticos. Os Correios contam com o apoio de 105 mil empregados, e estão presentes nos 5.570 municípios,
levando cidadania e integração a todos os cantos do país. A avaliação de competências no Processo Seletivo das empresas é fundamental para o sucesso da
contratação do melhor candidato para a vaga em aberto (GURGEL, 2018; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Identificar se processo de recrutamento e seleção da empresa analisa o CHA (conhecimento, habilidades e atitude) antes da contratação do candidato.

METODOLOGIA
Foram analisados seis novos anúncios de vagas para contratação em 2021 observando se as vagas abordam os pré-requisitos voltados a competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes).

RESULTADOS

Analisamos o processo seletivo e para os cargos de programador e analista de suporte, verificando os pré-requisitos do anúncio da vaga. Observamos que tais
editais apenas fazem referência a formação acadêmica sem mencionar nenhum pré-requisito comportamental (habilidades e atitudes). Na vaga técnico de
segurança do trabalho júnior os requisitos solicitados são: ensino médio e de curso técnico em segurança do trabalho. Ao final a análise não demonstrou a inclusão
de habilidades e atitudes como critério de avaliação do candidato no anúncio da vaga.

CONCLUSOES
Ao final da pesquisa podemos concluir que os anúncios das vagas dos correios, disponibilizados por meio de editais em jornais de grande circulação não
apresentam como pré-requisitos aspectos comportamentais e atitudinais.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática.(#38)#8239;Aval. psicol.,(#38)#8239; Porto Alegre ,(#38)#8239; v. 6,(#38)#8239;n. 1,
(#38)#8239;p. 107-109,(#38)#8239;jun.(#38)#8239; 2007 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em(#38)#8239; 22(#38)#8239; set.(#38)#8239; 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso.
Construindo o conceito de competência.(#38)#8239;Rev. adm. contemp.,(#38)#8239; Curitiba ,(#38)#8239; v. 5,(#38)#8239;n. spe,(#38)#8239;p. 183-196,
(#38)#8239; (#38)#8239; 2001 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-
65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.(#38)#8239;
(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição
do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão.(#38)#8239;Gest. Prod.,(#38)#8239; São Carlos ,(#38)#8239; v. 25,
(#38)#8239;n. 1,(#38)#8239;p. 16-29,(#38)#8239; Mar.(#38)#8239; 2018 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.
(#38)#8239;Epub(#38)#8239;June(#38)#8239;22, 2017.(#38)#8239;(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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Autor Status Apresentação

4325834 - THAYNARA SILVA DE CASTRO SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Processo de recrutamento e seleção da empresa Correios sob o olhar de avaliação de competências.

INTRODUCAO

A empresa Brasileira de Correios teve sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663, e desde então vêm se modernizando criando e disponibilizando serviços de
qualidade à altura de seus clientes. A empresa por sua vez possui parceria com governos (federal, estaduais e municipais) para prestação de serviços de logística,
como transporte de materiais biológicos e de livros de didáticos. Os Correios contam com o apoio de 105 mil empregados, e estão presentes nos 5.570 municípios,
levando cidadania e integração a todos os cantos do país. A avaliação de competências no Processo Seletivo das empresas é fundamental para o sucesso da
contratação do melhor candidato para a vaga em aberto (GURGEL, 2018; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Identificar se processo de recrutamento e seleção da empresa analisa o CHA (conhecimento, habilidades e atitude) antes da contratação do candidato.

METODOLOGIA
Foram analisados seis novos anúncios de vagas para contratação em 2021 observando se as vagas abordam os pré-requisitos voltados a competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes).

RESULTADOS

Analisamos o processo seletivo e para os cargos de programador e analista de suporte, verificando os pré-requisitos do anúncio da vaga. Observamos que tais
editais apenas fazem referência a formação acadêmica sem mencionar nenhum pré-requisito comportamental (habilidades e atitudes). Na vaga técnico de
segurança do trabalho júnior os requisitos solicitados são: ensino médio e de curso técnico em segurança do trabalho. Ao final a análise não demonstrou a inclusão
de habilidades e atitudes como critério de avaliação do candidato no anúncio da vaga.

CONCLUSOES
Ao final da pesquisa podemos concluir que os anúncios das vagas dos correios, disponibilizados por meio de editais em jornais de grande circulação não
apresentam como pré-requisitos aspectos comportamentais e atitudinais.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática.(#38)#8239;Aval. psicol.,(#38)#8239; Porto Alegre ,(#38)#8239; v. 6,(#38)#8239;n. 1,
(#38)#8239;p. 107-109,(#38)#8239;jun.(#38)#8239; 2007 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em(#38)#8239; 22(#38)#8239; set.(#38)#8239; 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso.
Construindo o conceito de competência.(#38)#8239;Rev. adm. contemp.,(#38)#8239; Curitiba ,(#38)#8239; v. 5,(#38)#8239;n. spe,(#38)#8239;p. 183-196,
(#38)#8239; (#38)#8239; 2001 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-
65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.(#38)#8239;
(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição
do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão.(#38)#8239;Gest. Prod.,(#38)#8239; São Carlos ,(#38)#8239; v. 25,
(#38)#8239;n. 1,(#38)#8239;p. 16-29,(#38)#8239; Mar.(#38)#8239; 2018 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.
(#38)#8239;Epub(#38)#8239;June(#38)#8239;22, 2017.(#38)#8239;(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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Autor Status Apresentação

4326024 - AMANDA SANTOS MOTA BATISTA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Processo de recrutamento e seleção da empresa Correios sob o olhar de avaliação de competências.

INTRODUCAO

A empresa Brasileira de Correios teve sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663, e desde então vêm se modernizando criando e disponibilizando serviços de
qualidade à altura de seus clientes. A empresa por sua vez possui parceria com governos (federal, estaduais e municipais) para prestação de serviços de logística,
como transporte de materiais biológicos e de livros de didáticos. Os Correios contam com o apoio de 105 mil empregados, e estão presentes nos 5.570 municípios,
levando cidadania e integração a todos os cantos do país. A avaliação de competências no Processo Seletivo das empresas é fundamental para o sucesso da
contratação do melhor candidato para a vaga em aberto (GURGEL, 2018; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Identificar se processo de recrutamento e seleção da empresa analisa o CHA (conhecimento, habilidades e atitude) antes da contratação do candidato.

METODOLOGIA
Foram analisados seis novos anúncios de vagas para contratação em 2021 observando se as vagas abordam os pré-requisitos voltados a competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes).

RESULTADOS

Analisamos o processo seletivo e para os cargos de programador e analista de suporte, verificando os pré-requisitos do anúncio da vaga. Observamos que tais
editais apenas fazem referência a formação acadêmica sem mencionar nenhum pré-requisito comportamental (habilidades e atitudes). Na vaga técnico de
segurança do trabalho júnior os requisitos solicitados são: ensino médio e de curso técnico em segurança do trabalho. Ao final a análise não demonstrou a inclusão
de habilidades e atitudes como critério de avaliação do candidato no anúncio da vaga.

CONCLUSOES
Ao final da pesquisa podemos concluir que os anúncios das vagas dos correios, disponibilizados por meio de editais em jornais de grande circulação não
apresentam como pré-requisitos aspectos comportamentais e atitudinais.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática.(#38)#8239;Aval. psicol.,(#38)#8239; Porto Alegre ,(#38)#8239; v. 6,(#38)#8239;n. 1,
(#38)#8239;p. 107-109,(#38)#8239;jun.(#38)#8239; 2007 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em(#38)#8239; 22(#38)#8239; set.(#38)#8239; 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso.
Construindo o conceito de competência.(#38)#8239;Rev. adm. contemp.,(#38)#8239; Curitiba ,(#38)#8239; v. 5,(#38)#8239;n. spe,(#38)#8239;p. 183-196,
(#38)#8239; (#38)#8239; 2001 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-
65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.(#38)#8239;
(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição
do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão.(#38)#8239;Gest. Prod.,(#38)#8239; São Carlos ,(#38)#8239; v. 25,
(#38)#8239;n. 1,(#38)#8239;p. 16-29,(#38)#8239; Mar.(#38)#8239; 2018 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.
(#38)#8239;Epub(#38)#8239;June(#38)#8239;22, 2017.(#38)#8239;(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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Autor Status Apresentação

4393384 - DAIANE SILVA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Processo de recrutamento e seleção da empresa Correios sob o olhar de avaliação de competências.

INTRODUCAO

A empresa Brasileira de Correios teve sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663, e desde então vêm se modernizando criando e disponibilizando serviços de
qualidade à altura de seus clientes. A empresa por sua vez possui parceria com governos (federal, estaduais e municipais) para prestação de serviços de logística,
como transporte de materiais biológicos e de livros de didáticos. Os Correios contam com o apoio de 105 mil empregados, e estão presentes nos 5.570 municípios,
levando cidadania e integração a todos os cantos do país. A avaliação de competências no Processo Seletivo das empresas é fundamental para o sucesso da
contratação do melhor candidato para a vaga em aberto (GURGEL, 2018; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Identificar se processo de recrutamento e seleção da empresa analisa o CHA (conhecimento, habilidades e atitude) antes da contratação do candidato.

METODOLOGIA
Foram analisados seis novos anúncios de vagas para contratação em 2021 observando se as vagas abordam os pré-requisitos voltados a competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes).

RESULTADOS

Analisamos o processo seletivo e para os cargos de programador e analista de suporte, verificando os pré-requisitos do anúncio da vaga. Observamos que tais
editais apenas fazem referência a formação acadêmica sem mencionar nenhum pré-requisito comportamental (habilidades e atitudes). Na vaga técnico de
segurança do trabalho júnior os requisitos solicitados são: ensino médio e de curso técnico em segurança do trabalho. Ao final a análise não demonstrou a inclusão
de habilidades e atitudes como critério de avaliação do candidato no anúncio da vaga.

CONCLUSOES
Ao final da pesquisa podemos concluir que os anúncios das vagas dos correios, disponibilizados por meio de editais em jornais de grande circulação não
apresentam como pré-requisitos aspectos comportamentais e atitudinais.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática.(#38)#8239;Aval. psicol.,(#38)#8239; Porto Alegre ,(#38)#8239; v. 6,(#38)#8239;n. 1,
(#38)#8239;p. 107-109,(#38)#8239;jun.(#38)#8239; 2007 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em(#38)#8239; 22(#38)#8239; set.(#38)#8239; 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso.
Construindo o conceito de competência.(#38)#8239;Rev. adm. contemp.,(#38)#8239; Curitiba ,(#38)#8239; v. 5,(#38)#8239;n. spe,(#38)#8239;p. 183-196,
(#38)#8239; (#38)#8239; 2001 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-
65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.(#38)#8239;
(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição
do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão.(#38)#8239;Gest. Prod.,(#38)#8239; São Carlos ,(#38)#8239; v. 25,
(#38)#8239;n. 1,(#38)#8239;p. 16-29,(#38)#8239; Mar.(#38)#8239; 2018 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.
(#38)#8239;Epub(#38)#8239;June(#38)#8239;22, 2017.(#38)#8239;(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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Autor Status Apresentação

4393970 - GUSTAVO GOMES BEZERRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Processo de recrutamento e seleção da empresa Correios sob o olhar de avaliação de competências.

INTRODUCAO

A empresa Brasileira de Correios teve sua origem no Brasil em 25 de janeiro de 1663, e desde então vêm se modernizando criando e disponibilizando serviços de
qualidade à altura de seus clientes. A empresa por sua vez possui parceria com governos (federal, estaduais e municipais) para prestação de serviços de logística,
como transporte de materiais biológicos e de livros de didáticos. Os Correios contam com o apoio de 105 mil empregados, e estão presentes nos 5.570 municípios,
levando cidadania e integração a todos os cantos do país. A avaliação de competências no Processo Seletivo das empresas é fundamental para o sucesso da
contratação do melhor candidato para a vaga em aberto (GURGEL, 2018; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Identificar se processo de recrutamento e seleção da empresa analisa o CHA (conhecimento, habilidades e atitude) antes da contratação do candidato.

METODOLOGIA
Foram analisados seis novos anúncios de vagas para contratação em 2021 observando se as vagas abordam os pré-requisitos voltados a competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes).

RESULTADOS

Analisamos o processo seletivo e para os cargos de programador e analista de suporte, verificando os pré-requisitos do anúncio da vaga. Observamos que tais
editais apenas fazem referência a formação acadêmica sem mencionar nenhum pré-requisito comportamental (habilidades e atitudes). Na vaga técnico de
segurança do trabalho júnior os requisitos solicitados são: ensino médio e de curso técnico em segurança do trabalho. Ao final a análise não demonstrou a inclusão
de habilidades e atitudes como critério de avaliação do candidato no anúncio da vaga.

CONCLUSOES
Ao final da pesquisa podemos concluir que os anúncios das vagas dos correios, disponibilizados por meio de editais em jornais de grande circulação não
apresentam como pré-requisitos aspectos comportamentais e atitudinais.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática.(#38)#8239;Aval. psicol.,(#38)#8239; Porto Alegre ,(#38)#8239; v. 6,(#38)#8239;n. 1,
(#38)#8239;p. 107-109,(#38)#8239;jun.(#38)#8239; 2007 . (#38)#8239; Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em(#38)#8239; 22(#38)#8239; set.(#38)#8239; 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso.
Construindo o conceito de competência.(#38)#8239;Rev. adm. contemp.,(#38)#8239; Curitiba ,(#38)#8239; v. 5,(#38)#8239;n. spe,(#38)#8239;p. 183-196,
(#38)#8239; (#38)#8239; 2001 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-
65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.(#38)#8239;
(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição
do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão.(#38)#8239;Gest. Prod.,(#38)#8239; São Carlos ,(#38)#8239; v. 25,
(#38)#8239;n. 1,(#38)#8239;p. 16-29,(#38)#8239; Mar.(#38)#8239; 2018 . (#38)#8239; Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on(#38)#8239; 22(#38)#8239; Sept.(#38)#8239; 2020.
(#38)#8239;Epub(#38)#8239;June(#38)#8239;22, 2017.(#38)#8239;(#38)#8239;https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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Autor Status Apresentação

4043987 - FLAVIO EDGAR MATOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza: o caso Klabin

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de papel e celulose. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A companhia Klabin
foi fundada em 1899, atualmente é considerada a maior produtora, exportadora de papéis de embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. Suas
atividades são integradas desde o reflorestamento até a fabricação dos produtos finais, estando dividida em 4 unidades de negócios: florestal, celulose, papel e
embalagens. Como boa parte de sua receita de vendas é proveniente do exterior a empresa está sempre suscetível aos impactos do câmbio (KLABIN, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em papel
e celulose, e mercado de câmbio.

RESULTADOS

A Klabin está entre as 100 empresas de melhor reputação do Brasil e diante da interferência da pandemia no novo corona vírus em todos os setores da economia no
mundo reportou ao mercado no fechamento do 1º semestre de 2020 o Lucro Bruto de R$994,2 milhões o que representou um crescimento de 18% em relação ao
mesmo período de 2019, a Receita Líquida de Vendas atingiu R$2,59 bilhões, com crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2019, o custo dos produtos
vendidos foi de 1,025 bilhão, crescimento de 2%. Segundo Luchesa (2004), as operações de qualquer empresa resultam sempre em receitas, custos ou despesas,
sendo a diferença entre elas constitui o lucro desta empresa. O endividamento da empresa apresenta padrão de crescimento significativo apresentando uma dívida
líquida pelo patrimônio líquido de 806,7% acima da sua média dos últimos 3 anos. A Dívida Bruta totaliza R$27,5 bilhões com crescimento de R$3,5 bilhões no
mesmo período do ano anterior. Cabe ressaltar que boa parte dessa dívida está indexada em moeda estrangeira, o que considerando as oscilações do dólar no
período desde o final de 2019 tem feito a dívida evoluir de forma ampla.

CONCLUSOES
Concluímos que a empresa Klabin é uma das maiores empresas do seu setor, opera no mercado interno e externo, possui compromisso com práticas sustentáveis
na execução de sua atividade operacional atuando de forma significativa com reflorestamento. Conclui-se ainda que a empresa tem obtido bons resultados
financeiros mas apresenta uma dívida elevada de longo prazo que em boa parte está indexada a moeda estrangeira o que encarece seu custo.

REFERENCIAS LUCHESA, C. 2004. SANTOS, 2015. KLABIN R.I. , 2020.
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4065883 - GIOVANNA DE AZEVEDO NUNEZ 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza: o caso Klabin

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de papel e celulose. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A companhia Klabin
foi fundada em 1899, atualmente é considerada a maior produtora, exportadora de papéis de embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. Suas
atividades são integradas desde o reflorestamento até a fabricação dos produtos finais, estando dividida em 4 unidades de negócios: florestal, celulose, papel e
embalagens. Como boa parte de sua receita de vendas é proveniente do exterior a empresa está sempre suscetível aos impactos do câmbio (KLABIN, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em papel
e celulose, e mercado de câmbio.

RESULTADOS

A Klabin está entre as 100 empresas de melhor reputação do Brasil e diante da interferência da pandemia no novo corona vírus em todos os setores da economia no
mundo reportou ao mercado no fechamento do 1º semestre de 2020 o Lucro Bruto de R$994,2 milhões o que representou um crescimento de 18% em relação ao
mesmo período de 2019, a Receita Líquida de Vendas atingiu R$2,59 bilhões, com crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2019, o custo dos produtos
vendidos foi de 1,025 bilhão, crescimento de 2%. Segundo Luchesa (2004), as operações de qualquer empresa resultam sempre em receitas, custos ou despesas,
sendo a diferença entre elas constitui o lucro desta empresa. O endividamento da empresa apresenta padrão de crescimento significativo apresentando uma dívida
líquida pelo patrimônio líquido de 806,7% acima da sua média dos últimos 3 anos. A Dívida Bruta totaliza R$27,5 bilhões com crescimento de R$3,5 bilhões no
mesmo período do ano anterior. Cabe ressaltar que boa parte dessa dívida está indexada em moeda estrangeira, o que considerando as oscilações do dólar no
período desde o final de 2019 tem feito a dívida evoluir de forma ampla.

CONCLUSOES
Concluímos que a empresa Klabin é uma das maiores empresas do seu setor, opera no mercado interno e externo, possui compromisso com práticas sustentáveis
na execução de sua atividade operacional atuando de forma significativa com reflorestamento. Conclui-se ainda que a empresa tem obtido bons resultados
financeiros mas apresenta uma dívida elevada de longo prazo que em boa parte está indexada a moeda estrangeira o que encarece seu custo.

REFERENCIAS LUCHESA, C. 2004. SANTOS, 2015. KLABIN R.I. , 2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza: o caso Klabin

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de papel e celulose. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A companhia Klabin
foi fundada em 1899, atualmente é considerada a maior produtora, exportadora de papéis de embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. Suas
atividades são integradas desde o reflorestamento até a fabricação dos produtos finais, estando dividida em 4 unidades de negócios: florestal, celulose, papel e
embalagens. Como boa parte de sua receita de vendas é proveniente do exterior a empresa está sempre suscetível aos impactos do câmbio (KLABIN, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em papel
e celulose, e mercado de câmbio.

RESULTADOS

A Klabin está entre as 100 empresas de melhor reputação do Brasil e diante da interferência da pandemia no novo corona vírus em todos os setores da economia no
mundo reportou ao mercado no fechamento do 1º semestre de 2020 o Lucro Bruto de R$994,2 milhões o que representou um crescimento de 18% em relação ao
mesmo período de 2019, a Receita Líquida de Vendas atingiu R$2,59 bilhões, com crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2019, o custo dos produtos
vendidos foi de 1,025 bilhão, crescimento de 2%. Segundo Luchesa (2004), as operações de qualquer empresa resultam sempre em receitas, custos ou despesas,
sendo a diferença entre elas constitui o lucro desta empresa. O endividamento da empresa apresenta padrão de crescimento significativo apresentando uma dívida
líquida pelo patrimônio líquido de 806,7% acima da sua média dos últimos 3 anos. A Dívida Bruta totaliza R$27,5 bilhões com crescimento de R$3,5 bilhões no
mesmo período do ano anterior. Cabe ressaltar que boa parte dessa dívida está indexada em moeda estrangeira, o que considerando as oscilações do dólar no
período desde o final de 2019 tem feito a dívida evoluir de forma ampla.

CONCLUSOES
Concluímos que a empresa Klabin é uma das maiores empresas do seu setor, opera no mercado interno e externo, possui compromisso com práticas sustentáveis
na execução de sua atividade operacional atuando de forma significativa com reflorestamento. Conclui-se ainda que a empresa tem obtido bons resultados
financeiros mas apresenta uma dívida elevada de longo prazo que em boa parte está indexada a moeda estrangeira o que encarece seu custo.

REFERENCIAS LUCHESA, C. 2004. SANTOS, 2015. KLABIN R.I. , 2020.
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4142241 - LUCKAS ALENCAR SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza: o caso Klabin

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de papel e celulose. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A companhia Klabin
foi fundada em 1899, atualmente é considerada a maior produtora, exportadora de papéis de embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. Suas
atividades são integradas desde o reflorestamento até a fabricação dos produtos finais, estando dividida em 4 unidades de negócios: florestal, celulose, papel e
embalagens. Como boa parte de sua receita de vendas é proveniente do exterior a empresa está sempre suscetível aos impactos do câmbio (KLABIN, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em papel
e celulose, e mercado de câmbio.

RESULTADOS

A Klabin está entre as 100 empresas de melhor reputação do Brasil e diante da interferência da pandemia no novo corona vírus em todos os setores da economia no
mundo reportou ao mercado no fechamento do 1º semestre de 2020 o Lucro Bruto de R$994,2 milhões o que representou um crescimento de 18% em relação ao
mesmo período de 2019, a Receita Líquida de Vendas atingiu R$2,59 bilhões, com crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2019, o custo dos produtos
vendidos foi de 1,025 bilhão, crescimento de 2%. Segundo Luchesa (2004), as operações de qualquer empresa resultam sempre em receitas, custos ou despesas,
sendo a diferença entre elas constitui o lucro desta empresa. O endividamento da empresa apresenta padrão de crescimento significativo apresentando uma dívida
líquida pelo patrimônio líquido de 806,7% acima da sua média dos últimos 3 anos. A Dívida Bruta totaliza R$27,5 bilhões com crescimento de R$3,5 bilhões no
mesmo período do ano anterior. Cabe ressaltar que boa parte dessa dívida está indexada em moeda estrangeira, o que considerando as oscilações do dólar no
período desde o final de 2019 tem feito a dívida evoluir de forma ampla.

CONCLUSOES
Concluímos que a empresa Klabin é uma das maiores empresas do seu setor, opera no mercado interno e externo, possui compromisso com práticas sustentáveis
na execução de sua atividade operacional atuando de forma significativa com reflorestamento. Conclui-se ainda que a empresa tem obtido bons resultados
financeiros mas apresenta uma dívida elevada de longo prazo que em boa parte está indexada a moeda estrangeira o que encarece seu custo.

REFERENCIAS LUCHESA, C. 2004. SANTOS, 2015. KLABIN R.I. , 2020.
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4214994 - LINCOLN PEREIRA CARVALHO DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza: o caso Klabin

INTRODUCAO

A economia mundial experimentou alterações relevantes nas últimas décadas que somente foram possíveis por meio da evolução tecnológica e consolidação da
globalização dos mercados financeiros e de produtos o que inclui o mercado de papel e celulose. O início dessas mudanças, em contexto internacional, segundo
Santos (2015), ocorre a partir do começo da década de 1970, momento no qual o sistema de câmbio mundial torna-se significativamente mais livre, gerando
alterações intensas nas paridades das moedas, o que em momentos de incerteza, como tem sido o cenário presente na pandemia da COVID-19. A companhia Klabin
foi fundada em 1899, atualmente é considerada a maior produtora, exportadora de papéis de embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. Suas
atividades são integradas desde o reflorestamento até a fabricação dos produtos finais, estando dividida em 4 unidades de negócios: florestal, celulose, papel e
embalagens. Como boa parte de sua receita de vendas é proveniente do exterior a empresa está sempre suscetível aos impactos do câmbio (KLABIN, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre os impactos do câmbio em empresas exportadoras de papel e celulose em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em papel
e celulose, e mercado de câmbio.

RESULTADOS

A Klabin está entre as 100 empresas de melhor reputação do Brasil e diante da interferência da pandemia no novo corona vírus em todos os setores da economia no
mundo reportou ao mercado no fechamento do 1º semestre de 2020 o Lucro Bruto de R$994,2 milhões o que representou um crescimento de 18% em relação ao
mesmo período de 2019, a Receita Líquida de Vendas atingiu R$2,59 bilhões, com crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2019, o custo dos produtos
vendidos foi de 1,025 bilhão, crescimento de 2%. Segundo Luchesa (2004), as operações de qualquer empresa resultam sempre em receitas, custos ou despesas,
sendo a diferença entre elas constitui o lucro desta empresa. O endividamento da empresa apresenta padrão de crescimento significativo apresentando uma dívida
líquida pelo patrimônio líquido de 806,7% acima da sua média dos últimos 3 anos. A Dívida Bruta totaliza R$27,5 bilhões com crescimento de R$3,5 bilhões no
mesmo período do ano anterior. Cabe ressaltar que boa parte dessa dívida está indexada em moeda estrangeira, o que considerando as oscilações do dólar no
período desde o final de 2019 tem feito a dívida evoluir de forma ampla.

CONCLUSOES
Concluímos que a empresa Klabin é uma das maiores empresas do seu setor, opera no mercado interno e externo, possui compromisso com práticas sustentáveis
na execução de sua atividade operacional atuando de forma significativa com reflorestamento. Conclui-se ainda que a empresa tem obtido bons resultados
financeiros mas apresenta uma dívida elevada de longo prazo que em boa parte está indexada a moeda estrangeira o que encarece seu custo.

REFERENCIAS LUCHESA, C. 2004. SANTOS, 2015. KLABIN R.I. , 2020.
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3484432 - MICHELLY SALES DA COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Nilde Burocchi Ribas D Avila

TITULO RECURSOS FISIOTERAPÊRAUTICOS UTILIZADOS NA OSTEOARTRITE DE JOELHO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A osteoartrite também conhecida como osteoartrose ou artrose, é uma patologia crônica, degenerativa e progressiva que causa alterações articulares, musculares,
mecânicas e biológicas específicas. Acomete principalmente as articulações que recebem cargas excessivas e microtraumas repetitivos, sendo mais frequente
entre as articulações das mãos, da coluna, do quadril e do joelho. A incidência da osteoartrite, na articulação do joelho, acomete 6% dos indivíduos acima de 30 anos,
e em pessoas com mais de 60 anos, aumenta para 10%. A osteoartrite de joelho, além de causar dor e limitações, pode se tornar incapacitante.

OBJETIVOS
Pesquisar na literatura os tipos de recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento da osteoartrite de joelho e identificar os benefícios que estes recursos podem
proporcionar aos pacientes.

METODOLOGIA
O presente projeto de revisão de literatura, pretende utilizar artigos científicos das bases de dados Scientific Eletronic Libary Oline (SciELO), PubMed e Physiotherapy
Evidence Data Base (PEDro), no período de 2015 a 2020.

RESULTADOS
Em andamento. Os estudos pesquisados, até o momento, referem que os recursos fisioterapêuticos minimizam a dor causada pela osteoartrite de joelho e
preservam a funcionalidade da referida articulação.

CONCLUSOES
Em andamento. Os artigos pesquisados, até o momento, sugerem que os recursos fisioterapêuticos, além das melhoras da dor e funcionalidade, contribuem para a
melhora da Qualidade de vida destes indivíduos.

REFERENCIAS

1. Almeida L. Prevenção de Osteoartrose de joelho em pessoas da terceira idade [Internet]. Sistema.celsolisboa.edu.br. 2020 [citado em 14 de agosto de 2020].
Disponível em: http://sistema.celsolisboa.edu.br/ojs/index.php/numerohum/article/view/193 2. Ferreira A, Godoy P, Oliveira N, Diniz R, Diniz R, Padovani R et al.
Investigação da ansiedade, depressão e qualidade de vida em pacientes portadores de osteoartrite no joelho: um estudo comparativo. Revista Brasileira de
Reumatologia [Internet]. 2015;55(5):434-438. Available from: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0482-50042015000500434(#38)lang=pt
3. Santos, M., Damiani, P., Marcon, A., Haupenthal, A. and Avelar, N., 2020. Influence of knee osteoarthritis on functional performance, quality of life and pain in older
women. Fisioterapia em Movimento, [online] 33. Available at: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-51502020000100206(#38)lang=pt
4. Tapia, F., Suárez, D., Pérez, G., Izurieta, J., Villalobos, J. and Naranjo, C., 2020. Osteoartrosis. Una Revisión De Literatura. [online] Revreumatologia.sld.cu. Available
at: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1093817
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Estratégias de crescimento das Fintechs: O caso Nubank

INTRODUCAO

Os processos de fusões e aquisições são inerentes à concorrência capitalista e guardam estreita relação com as condições do mercado de capitais, mas
principalmente com as grandes corporações. Trata-se de uma das atividades empresariais mais impactantes (para funcionários, empresa, sociedade etc.), cujas
consequências e desdobramentos empíricos ainda não estão totalmente explicados por teorias e regras no meio acadêmico. Os processos de fusões e aquisições
integram a estratégia empresarial, e por meio deles as empresas conseguem expansão rápida, a conquista de novos mercados, maior racionalização produtiva,
economias de escala, ativos complementares, entre outras coisas (CAMARGOS, 2009). A palavra fintech é uma abreviação para financial technology, que é utilizada
para se referir a startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros (cartão de crédito, conta digital, cartão de débito, empréstimos, seguros, entre outros)
totalmente digitais (através de smartphones), nas quais o uso da tecnologia é o principal diferencial em relação às empresas tradicionais do setor (NUBANK, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a estratégia de expansão de empresas a partir de fusões e aquisições entre fintechs.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
instituições e produtos financeiros.

RESULTADOS

Mesmo em um cenário de incerteza em função da pandemia do novo coronavírus. a empresa tem utilizado a estratégia de aquisições de outras organizações
especializadas em áreas que não possui know how tendo adquirido em 2020, 3 outras empresas: a consultoria de tecnologia Plataformatec, a empresa de
engenharia de software Cognitect, e a mais recente a Easynvest, considerada maior corretora digital self-direct do país com 1,5 milhão de clientes e R$20 bilhões
sob custódia. A recém aquisição permitirá a oferta de produtos de investimentos em renda fixa e variável aproveitando o novo olhar de investidores pessoas físicas
que com a queda da taxa Selic contribuíram com aumento em 76% de clientes da B3 entre dezembro de 2019 até agosto de 2020. A empresa se apresenta ao
mercado de forma solida comparando os resultados do final do primeiro semestre de 2020, com o final do segundo semestre de 2019, com R$19,9 bilhões em caixa,
aumento de 48%; crescimento de 54% no volume de transações financeiras, receitas de intermediação financeira mais do que dobraram chegando em R$ 2,079
bilhões, um crescimento de 104%. O número de clientes mais do que dobrou nos últimos 12 meses passando de 11 para 26 milhões, uma média de 41 mil novos
clientes por dia. Elevaram em 12% o nº de funcionários em relação a 2019, totalizando 2.720 colaboradores.

CONCLUSOES
Conclui-se que a empresa vem adquirindo outras empresas como estratégia de expansão no mercado e financeiramente observa-se que as receitas operacionais
continuam aumentando em um ritmo mais acelerado que as despesas e a geração de caixa operacional se mantém sólida e em trajetória de alta, o que permite que a
organização mantenha nível de capitalização compatível com seu desenvolvimento.

REFERENCIAS CAMARGOS, 2009. GITMAN, 1997. NUBANK, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Estratégias de crescimento das Fintechs: O caso Nubank

INTRODUCAO

Os processos de fusões e aquisições são inerentes à concorrência capitalista e guardam estreita relação com as condições do mercado de capitais, mas
principalmente com as grandes corporações. Trata-se de uma das atividades empresariais mais impactantes (para funcionários, empresa, sociedade etc.), cujas
consequências e desdobramentos empíricos ainda não estão totalmente explicados por teorias e regras no meio acadêmico. Os processos de fusões e aquisições
integram a estratégia empresarial, e por meio deles as empresas conseguem expansão rápida, a conquista de novos mercados, maior racionalização produtiva,
economias de escala, ativos complementares, entre outras coisas (CAMARGOS, 2009). A palavra fintech é uma abreviação para financial technology, que é utilizada
para se referir a startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros (cartão de crédito, conta digital, cartão de débito, empréstimos, seguros, entre outros)
totalmente digitais (através de smartphones), nas quais o uso da tecnologia é o principal diferencial em relação às empresas tradicionais do setor (NUBANK, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre a estratégia de expansão de empresas a partir de fusões e aquisições entre fintechs.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos, revistas e portais especializados em
instituições e produtos financeiros.

RESULTADOS

Mesmo em um cenário de incerteza em função da pandemia do novo coronavírus. a empresa tem utilizado a estratégia de aquisições de outras organizações
especializadas em áreas que não possui know how tendo adquirido em 2020, 3 outras empresas: a consultoria de tecnologia Plataformatec, a empresa de
engenharia de software Cognitect, e a mais recente a Easynvest, considerada maior corretora digital self-direct do país com 1,5 milhão de clientes e R$20 bilhões
sob custódia. A recém aquisição permitirá a oferta de produtos de investimentos em renda fixa e variável aproveitando o novo olhar de investidores pessoas físicas
que com a queda da taxa Selic contribuíram com aumento em 76% de clientes da B3 entre dezembro de 2019 até agosto de 2020. A empresa se apresenta ao
mercado de forma solida comparando os resultados do final do primeiro semestre de 2020, com o final do segundo semestre de 2019, com R$19,9 bilhões em caixa,
aumento de 48%; crescimento de 54% no volume de transações financeiras, receitas de intermediação financeira mais do que dobraram chegando em R$ 2,079
bilhões, um crescimento de 104%. O número de clientes mais do que dobrou nos últimos 12 meses passando de 11 para 26 milhões, uma média de 41 mil novos
clientes por dia. Elevaram em 12% o nº de funcionários em relação a 2019, totalizando 2.720 colaboradores.

CONCLUSOES
Conclui-se que a empresa vem adquirindo outras empresas como estratégia de expansão no mercado e financeiramente observa-se que as receitas operacionais
continuam aumentando em um ritmo mais acelerado que as despesas e a geração de caixa operacional se mantém sólida e em trajetória de alta, o que permite que a
organização mantenha nível de capitalização compatível com seu desenvolvimento.

REFERENCIAS CAMARGOS, 2009. GITMAN, 1997. NUBANK, 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Redução de custos operacionais e transformação digital: O caso Itaú Unibanco

INTRODUCAO

Segundo Ferreira (2012) os custos representam gastos necessários à produção de bens ou serviços e a sua gestão adequada auxilia os gestores da empresa no
desempenho das funções administrativas fornecendo informações necessárias aos administradores nas atividades relacionadas ao planejamento, ao controle e à
tomada de decisões. O Itaú Unibanco forma um dos conglomerados mais importantes do país, com uma história de mais de 95 anos, presente em 18 países, valor de
mercado de US$ 89,8 bi, ativos totais em R$ 1.738,7 bi, carteira de crédito de R$ 706,7 bi, ROE de 23,7% e lucro líquido de R$7,3 bi, vem enfrentando novos desafios
para dar continuidade de crescimento e sucesso no setor financeiro (ITAU, 20120). A larga redução da taxa Selic dede 2019, o crescimento das operações das
fintechs e a pandemia do novo corona vírus em 2020 tem alterado de forma significativa o resultado financeiro das instituições financeiras.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre gestão de custos operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em gestão de
custos e mercado financeiro.

RESULTADOS

Para manter-se na trajetória de crescimentos dos resultados financeiros e valorização das ações no mercado o Itaú Unibanco, maior banco do país tem concentrado
esforços na redução dos custos operacionais, sendo que em 2019, fechou 436 agências e em 2020 deve fechar mais 400, reduzindo em quase 20% o total de pontos
de atendimentos físicos. A pandemia acelerou essa reestruturação pois elevou a digitalização das operações e o número de clientes realizando suas transações por
canais digitais disponíveis. Ainda como efeito da pandemia o banco provisionou R$4,5 bilhões para cobrir eventuais perdas com inadimplência de clientes. A receita
de com tarifas também deverá ser afetada devida a expansão dos bancos digitais que em sua maioria não cobram tarifas. Ainda sobre digitalização o Itaú registrou
um aumento de 12,5% de clientes pessoas físicas que usam os canais digitais do banco (Internet banking, SMS e mobile), de 11,1 milhões para 12,5 milhões. Com
relação à parcela de pessoas jurídicas, a companhia terminou o ano de 2019 com 1,2 milhão de usuários digitais, incremento de 9% ante 1,1 milhão de 2018. O Itaú
também adquiriu em maio de 2017, 49,9% do capital da XP investimentos por R$ 6 bilhões, e atualmente a empresa que teve seu capital aberto na bolsa americana
Nasdaq possui valora de mercado aproximado entre 55 a 60 bilhões de reais.

CONCLUSOES
Conclui-se que ao Itau Unibanco continua se mantendo como instituição financeira inovadora e alinhada com as mudanças no mercado, reorganizando seus custos
e estrutura operacional, desenvolvendo novos produtos, provisionando recursos para honrar compromisso e manter liquidez da carteira de crédito, e ainda adquirindo
empresas.

REFERENCIAS FERREIRA, R. Contabilidade de Custos, 2012. GITMAN, Adm. Financeira, 1997. ITAU R.I., 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Redução de custos operacionais e transformação digital: O caso Itaú Unibanco

INTRODUCAO

Segundo Ferreira (2012) os custos representam gastos necessários à produção de bens ou serviços e a sua gestão adequada auxilia os gestores da empresa no
desempenho das funções administrativas fornecendo informações necessárias aos administradores nas atividades relacionadas ao planejamento, ao controle e à
tomada de decisões. O Itaú Unibanco forma um dos conglomerados mais importantes do país, com uma história de mais de 95 anos, presente em 18 países, valor de
mercado de US$ 89,8 bi, ativos totais em R$ 1.738,7 bi, carteira de crédito de R$ 706,7 bi, ROE de 23,7% e lucro líquido de R$7,3 bi, vem enfrentando novos desafios
para dar continuidade de crescimento e sucesso no setor financeiro (ITAU, 20120). A larga redução da taxa Selic dede 2019, o crescimento das operações das
fintechs e a pandemia do novo corona vírus em 2020 tem alterado de forma significativa o resultado financeiro das instituições financeiras.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre gestão de custos operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em gestão de
custos e mercado financeiro.

RESULTADOS

Para manter-se na trajetória de crescimentos dos resultados financeiros e valorização das ações no mercado o Itaú Unibanco, maior banco do país tem concentrado
esforços na redução dos custos operacionais, sendo que em 2019, fechou 436 agências e em 2020 deve fechar mais 400, reduzindo em quase 20% o total de pontos
de atendimentos físicos. A pandemia acelerou essa reestruturação pois elevou a digitalização das operações e o número de clientes realizando suas transações por
canais digitais disponíveis. Ainda como efeito da pandemia o banco provisionou R$4,5 bilhões para cobrir eventuais perdas com inadimplência de clientes. A receita
de com tarifas também deverá ser afetada devida a expansão dos bancos digitais que em sua maioria não cobram tarifas. Ainda sobre digitalização o Itaú registrou
um aumento de 12,5% de clientes pessoas físicas que usam os canais digitais do banco (Internet banking, SMS e mobile), de 11,1 milhões para 12,5 milhões. Com
relação à parcela de pessoas jurídicas, a companhia terminou o ano de 2019 com 1,2 milhão de usuários digitais, incremento de 9% ante 1,1 milhão de 2018. O Itaú
também adquiriu em maio de 2017, 49,9% do capital da XP investimentos por R$ 6 bilhões, e atualmente a empresa que teve seu capital aberto na bolsa americana
Nasdaq possui valora de mercado aproximado entre 55 a 60 bilhões de reais.

CONCLUSOES
Conclui-se que ao Itau Unibanco continua se mantendo como instituição financeira inovadora e alinhada com as mudanças no mercado, reorganizando seus custos
e estrutura operacional, desenvolvendo novos produtos, provisionando recursos para honrar compromisso e manter liquidez da carteira de crédito, e ainda adquirindo
empresas.

REFERENCIAS FERREIRA, R. Contabilidade de Custos, 2012. GITMAN, Adm. Financeira, 1997. ITAU R.I., 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Redução de custos operacionais e transformação digital: O caso Itaú Unibanco

INTRODUCAO

Segundo Ferreira (2012) os custos representam gastos necessários à produção de bens ou serviços e a sua gestão adequada auxilia os gestores da empresa no
desempenho das funções administrativas fornecendo informações necessárias aos administradores nas atividades relacionadas ao planejamento, ao controle e à
tomada de decisões. O Itaú Unibanco forma um dos conglomerados mais importantes do país, com uma história de mais de 95 anos, presente em 18 países, valor de
mercado de US$ 89,8 bi, ativos totais em R$ 1.738,7 bi, carteira de crédito de R$ 706,7 bi, ROE de 23,7% e lucro líquido de R$7,3 bi, vem enfrentando novos desafios
para dar continuidade de crescimento e sucesso no setor financeiro (ITAU, 20120). A larga redução da taxa Selic dede 2019, o crescimento das operações das
fintechs e a pandemia do novo corona vírus em 2020 tem alterado de forma significativa o resultado financeiro das instituições financeiras.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre gestão de custos operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em gestão de
custos e mercado financeiro.

RESULTADOS

Para manter-se na trajetória de crescimentos dos resultados financeiros e valorização das ações no mercado o Itaú Unibanco, maior banco do país tem concentrado
esforços na redução dos custos operacionais, sendo que em 2019, fechou 436 agências e em 2020 deve fechar mais 400, reduzindo em quase 20% o total de pontos
de atendimentos físicos. A pandemia acelerou essa reestruturação pois elevou a digitalização das operações e o número de clientes realizando suas transações por
canais digitais disponíveis. Ainda como efeito da pandemia o banco provisionou R$4,5 bilhões para cobrir eventuais perdas com inadimplência de clientes. A receita
de com tarifas também deverá ser afetada devida a expansão dos bancos digitais que em sua maioria não cobram tarifas. Ainda sobre digitalização o Itaú registrou
um aumento de 12,5% de clientes pessoas físicas que usam os canais digitais do banco (Internet banking, SMS e mobile), de 11,1 milhões para 12,5 milhões. Com
relação à parcela de pessoas jurídicas, a companhia terminou o ano de 2019 com 1,2 milhão de usuários digitais, incremento de 9% ante 1,1 milhão de 2018. O Itaú
também adquiriu em maio de 2017, 49,9% do capital da XP investimentos por R$ 6 bilhões, e atualmente a empresa que teve seu capital aberto na bolsa americana
Nasdaq possui valora de mercado aproximado entre 55 a 60 bilhões de reais.

CONCLUSOES
Conclui-se que ao Itau Unibanco continua se mantendo como instituição financeira inovadora e alinhada com as mudanças no mercado, reorganizando seus custos
e estrutura operacional, desenvolvendo novos produtos, provisionando recursos para honrar compromisso e manter liquidez da carteira de crédito, e ainda adquirindo
empresas.

REFERENCIAS FERREIRA, R. Contabilidade de Custos, 2012. GITMAN, Adm. Financeira, 1997. ITAU R.I., 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Redução de custos operacionais e transformação digital: O caso Itaú Unibanco

INTRODUCAO

Segundo Ferreira (2012) os custos representam gastos necessários à produção de bens ou serviços e a sua gestão adequada auxilia os gestores da empresa no
desempenho das funções administrativas fornecendo informações necessárias aos administradores nas atividades relacionadas ao planejamento, ao controle e à
tomada de decisões. O Itaú Unibanco forma um dos conglomerados mais importantes do país, com uma história de mais de 95 anos, presente em 18 países, valor de
mercado de US$ 89,8 bi, ativos totais em R$ 1.738,7 bi, carteira de crédito de R$ 706,7 bi, ROE de 23,7% e lucro líquido de R$7,3 bi, vem enfrentando novos desafios
para dar continuidade de crescimento e sucesso no setor financeiro (ITAU, 20120). A larga redução da taxa Selic dede 2019, o crescimento das operações das
fintechs e a pandemia do novo corona vírus em 2020 tem alterado de forma significativa o resultado financeiro das instituições financeiras.

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre gestão de custos operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em gestão de
custos e mercado financeiro.

RESULTADOS

Para manter-se na trajetória de crescimentos dos resultados financeiros e valorização das ações no mercado o Itaú Unibanco, maior banco do país tem concentrado
esforços na redução dos custos operacionais, sendo que em 2019, fechou 436 agências e em 2020 deve fechar mais 400, reduzindo em quase 20% o total de pontos
de atendimentos físicos. A pandemia acelerou essa reestruturação pois elevou a digitalização das operações e o número de clientes realizando suas transações por
canais digitais disponíveis. Ainda como efeito da pandemia o banco provisionou R$4,5 bilhões para cobrir eventuais perdas com inadimplência de clientes. A receita
de com tarifas também deverá ser afetada devida a expansão dos bancos digitais que em sua maioria não cobram tarifas. Ainda sobre digitalização o Itaú registrou
um aumento de 12,5% de clientes pessoas físicas que usam os canais digitais do banco (Internet banking, SMS e mobile), de 11,1 milhões para 12,5 milhões. Com
relação à parcela de pessoas jurídicas, a companhia terminou o ano de 2019 com 1,2 milhão de usuários digitais, incremento de 9% ante 1,1 milhão de 2018. O Itaú
também adquiriu em maio de 2017, 49,9% do capital da XP investimentos por R$ 6 bilhões, e atualmente a empresa que teve seu capital aberto na bolsa americana
Nasdaq possui valora de mercado aproximado entre 55 a 60 bilhões de reais.

CONCLUSOES
Conclui-se que ao Itau Unibanco continua se mantendo como instituição financeira inovadora e alinhada com as mudanças no mercado, reorganizando seus custos
e estrutura operacional, desenvolvendo novos produtos, provisionando recursos para honrar compromisso e manter liquidez da carteira de crédito, e ainda adquirindo
empresas.

REFERENCIAS FERREIRA, R. Contabilidade de Custos, 2012. GITMAN, Adm. Financeira, 1997. ITAU R.I., 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Transformações nas instituições financeiras em cenários de incerteza: o caso Bradesco

INTRODUCAO

O planejamento estratégico é um processo gerencial onde se estabelece a direção mais viável a seguir, visando o sucesso de uma instituição. É algo fundamental
para que a instituição desenvolva uma visão de médio e longo prazo, traçando objetivos, tornando os processos mais eficientes e obtendo os resultados de acordo
com o esperado. Planejamento estratégico é também um processo contínuo nas organizações, com uma percepção do futuro para tomada de decisões atuais que
podem afetar os objetivos traçados, fazendo com que a organização reavalie as suas atividades e acompanhe os resultados e confronte com as expectativas
(CHIAVENATO, 2009). O Bradesco é uma das maiores instituições financeiras da América Latina com quase 4.600 agências. Com a pressão dos concorrentes
digitais, aumento nas despesas operacionais, redução do spread bancário por conta da redução da taxa Selic, e efeitos da cride econômica devido ao novo corona
vírus, o Bradesco deverá fechar cerca de 10% da sua rede de agências, que equivale a aproximadamente 450 unidades em 2020, número esse que só perderá para o
período da compra do HSBC em 2016 onde foram fechadas 565 unidades em um ano (BRADESCO, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre planejamento estratégico e reorganização das despesas operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em planejamento
estratégico e mercado financeiro.

RESULTADOS

Considerando as transformações percorridas na última década e as que se apresentam no cenário de médio prazo o Bradesco tem procurado aplicar seu
planejamento estratégico reorganizando seus custos operacionais com o fechamento de agências, reduzindo o número de profissionais de atendimento ao cliente,
reforçando suas operações digitais na execução de transações no próprio banco e com o aumento da atenção dada ao seu canal digital próprio banco Next, que
conta com 2,7 milhões de clientes sendo 76% deles não correntistas do Bradesco. A instituição espera ainda em 2020, mesmo coma crise da pandemia atingir 3,5
milhões de clientes no Banco Next o que faria com essa instituição fosse avaliada em cerca de US$ 4 bilhões e consequentemente dariam início as tratativas para
realização de um IPO. Outra operação importante do conglomerado Bradesco é a corretora de valores Àgora, que possui foco de atuação em operações de
investimentos em renda variável, e que também tem estudos de realização do IPO no prazo de 4 ou 5 anos.

CONCLUSOES
Conclui-se que o planejamento estratégico é uma ferramenta de extrema importância para as organizações inclusive em um cenário de enorme incerteza como o que
se apresenta em 2020. O Banco Bradesco tem se mostrado competente na busca por novas estratégias de negócios e reorganização do custo operacional da sua
operação principal reduzindo sua estrutura física e elevando suas operações digitais.

REFERENCIAS MARION, Contabilidade Empresarial. 1998. CHIAVENATO, I.Planejamento Estratégico. 2009. BRADESCO, R.I., 2020.
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Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Transformações nas instituições financeiras em cenários de incerteza: o caso Bradesco

INTRODUCAO

O planejamento estratégico é um processo gerencial onde se estabelece a direção mais viável a seguir, visando o sucesso de uma instituição. É algo fundamental
para que a instituição desenvolva uma visão de médio e longo prazo, traçando objetivos, tornando os processos mais eficientes e obtendo os resultados de acordo
com o esperado. Planejamento estratégico é também um processo contínuo nas organizações, com uma percepção do futuro para tomada de decisões atuais que
podem afetar os objetivos traçados, fazendo com que a organização reavalie as suas atividades e acompanhe os resultados e confronte com as expectativas
(CHIAVENATO, 2009). O Bradesco é uma das maiores instituições financeiras da América Latina com quase 4.600 agências. Com a pressão dos concorrentes
digitais, aumento nas despesas operacionais, redução do spread bancário por conta da redução da taxa Selic, e efeitos da cride econômica devido ao novo corona
vírus, o Bradesco deverá fechar cerca de 10% da sua rede de agências, que equivale a aproximadamente 450 unidades em 2020, número esse que só perderá para o
período da compra do HSBC em 2016 onde foram fechadas 565 unidades em um ano (BRADESCO, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre planejamento estratégico e reorganização das despesas operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em planejamento
estratégico e mercado financeiro.

RESULTADOS

Considerando as transformações percorridas na última década e as que se apresentam no cenário de médio prazo o Bradesco tem procurado aplicar seu
planejamento estratégico reorganizando seus custos operacionais com o fechamento de agências, reduzindo o número de profissionais de atendimento ao cliente,
reforçando suas operações digitais na execução de transações no próprio banco e com o aumento da atenção dada ao seu canal digital próprio banco Next, que
conta com 2,7 milhões de clientes sendo 76% deles não correntistas do Bradesco. A instituição espera ainda em 2020, mesmo coma crise da pandemia atingir 3,5
milhões de clientes no Banco Next o que faria com essa instituição fosse avaliada em cerca de US$ 4 bilhões e consequentemente dariam início as tratativas para
realização de um IPO. Outra operação importante do conglomerado Bradesco é a corretora de valores Àgora, que possui foco de atuação em operações de
investimentos em renda variável, e que também tem estudos de realização do IPO no prazo de 4 ou 5 anos.

CONCLUSOES
Conclui-se que o planejamento estratégico é uma ferramenta de extrema importância para as organizações inclusive em um cenário de enorme incerteza como o que
se apresenta em 2020. O Banco Bradesco tem se mostrado competente na busca por novas estratégias de negócios e reorganização do custo operacional da sua
operação principal reduzindo sua estrutura física e elevando suas operações digitais.

REFERENCIAS MARION, Contabilidade Empresarial. 1998. CHIAVENATO, I.Planejamento Estratégico. 2009. BRADESCO, R.I., 2020.

Página 234



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11283 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4110684 - JOAO VICTOR DE SOUZA ALMEIDA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Transformações nas instituições financeiras em cenários de incerteza: o caso Bradesco

INTRODUCAO

O planejamento estratégico é um processo gerencial onde se estabelece a direção mais viável a seguir, visando o sucesso de uma instituição. É algo fundamental
para que a instituição desenvolva uma visão de médio e longo prazo, traçando objetivos, tornando os processos mais eficientes e obtendo os resultados de acordo
com o esperado. Planejamento estratégico é também um processo contínuo nas organizações, com uma percepção do futuro para tomada de decisões atuais que
podem afetar os objetivos traçados, fazendo com que a organização reavalie as suas atividades e acompanhe os resultados e confronte com as expectativas
(CHIAVENATO, 2009). O Bradesco é uma das maiores instituições financeiras da América Latina com quase 4.600 agências. Com a pressão dos concorrentes
digitais, aumento nas despesas operacionais, redução do spread bancário por conta da redução da taxa Selic, e efeitos da cride econômica devido ao novo corona
vírus, o Bradesco deverá fechar cerca de 10% da sua rede de agências, que equivale a aproximadamente 450 unidades em 2020, número esse que só perderá para o
período da compra do HSBC em 2016 onde foram fechadas 565 unidades em um ano (BRADESCO, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre planejamento estratégico e reorganização das despesas operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em planejamento
estratégico e mercado financeiro.

RESULTADOS

Considerando as transformações percorridas na última década e as que se apresentam no cenário de médio prazo o Bradesco tem procurado aplicar seu
planejamento estratégico reorganizando seus custos operacionais com o fechamento de agências, reduzindo o número de profissionais de atendimento ao cliente,
reforçando suas operações digitais na execução de transações no próprio banco e com o aumento da atenção dada ao seu canal digital próprio banco Next, que
conta com 2,7 milhões de clientes sendo 76% deles não correntistas do Bradesco. A instituição espera ainda em 2020, mesmo coma crise da pandemia atingir 3,5
milhões de clientes no Banco Next o que faria com essa instituição fosse avaliada em cerca de US$ 4 bilhões e consequentemente dariam início as tratativas para
realização de um IPO. Outra operação importante do conglomerado Bradesco é a corretora de valores Àgora, que possui foco de atuação em operações de
investimentos em renda variável, e que também tem estudos de realização do IPO no prazo de 4 ou 5 anos.

CONCLUSOES
Conclui-se que o planejamento estratégico é uma ferramenta de extrema importância para as organizações inclusive em um cenário de enorme incerteza como o que
se apresenta em 2020. O Banco Bradesco tem se mostrado competente na busca por novas estratégias de negócios e reorganização do custo operacional da sua
operação principal reduzindo sua estrutura física e elevando suas operações digitais.

REFERENCIAS MARION, Contabilidade Empresarial. 1998. CHIAVENATO, I.Planejamento Estratégico. 2009. BRADESCO, R.I., 2020.

Página 235



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11283 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4224604 - TAIS GONCALVES DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Transformações nas instituições financeiras em cenários de incerteza: o caso Bradesco

INTRODUCAO

O planejamento estratégico é um processo gerencial onde se estabelece a direção mais viável a seguir, visando o sucesso de uma instituição. É algo fundamental
para que a instituição desenvolva uma visão de médio e longo prazo, traçando objetivos, tornando os processos mais eficientes e obtendo os resultados de acordo
com o esperado. Planejamento estratégico é também um processo contínuo nas organizações, com uma percepção do futuro para tomada de decisões atuais que
podem afetar os objetivos traçados, fazendo com que a organização reavalie as suas atividades e acompanhe os resultados e confronte com as expectativas
(CHIAVENATO, 2009). O Bradesco é uma das maiores instituições financeiras da América Latina com quase 4.600 agências. Com a pressão dos concorrentes
digitais, aumento nas despesas operacionais, redução do spread bancário por conta da redução da taxa Selic, e efeitos da cride econômica devido ao novo corona
vírus, o Bradesco deverá fechar cerca de 10% da sua rede de agências, que equivale a aproximadamente 450 unidades em 2020, número esse que só perderá para o
período da compra do HSBC em 2016 onde foram fechadas 565 unidades em um ano (BRADESCO, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre planejamento estratégico e reorganização das despesas operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em planejamento
estratégico e mercado financeiro.

RESULTADOS

Considerando as transformações percorridas na última década e as que se apresentam no cenário de médio prazo o Bradesco tem procurado aplicar seu
planejamento estratégico reorganizando seus custos operacionais com o fechamento de agências, reduzindo o número de profissionais de atendimento ao cliente,
reforçando suas operações digitais na execução de transações no próprio banco e com o aumento da atenção dada ao seu canal digital próprio banco Next, que
conta com 2,7 milhões de clientes sendo 76% deles não correntistas do Bradesco. A instituição espera ainda em 2020, mesmo coma crise da pandemia atingir 3,5
milhões de clientes no Banco Next o que faria com essa instituição fosse avaliada em cerca de US$ 4 bilhões e consequentemente dariam início as tratativas para
realização de um IPO. Outra operação importante do conglomerado Bradesco é a corretora de valores Àgora, que possui foco de atuação em operações de
investimentos em renda variável, e que também tem estudos de realização do IPO no prazo de 4 ou 5 anos.

CONCLUSOES
Conclui-se que o planejamento estratégico é uma ferramenta de extrema importância para as organizações inclusive em um cenário de enorme incerteza como o que
se apresenta em 2020. O Banco Bradesco tem se mostrado competente na busca por novas estratégias de negócios e reorganização do custo operacional da sua
operação principal reduzindo sua estrutura física e elevando suas operações digitais.

REFERENCIAS MARION, Contabilidade Empresarial. 1998. CHIAVENATO, I.Planejamento Estratégico. 2009. BRADESCO, R.I., 2020.
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4255810 - BEATRIZ MAGALHAES LIRA DO NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Transformações nas instituições financeiras em cenários de incerteza: o caso Bradesco

INTRODUCAO

O planejamento estratégico é um processo gerencial onde se estabelece a direção mais viável a seguir, visando o sucesso de uma instituição. É algo fundamental
para que a instituição desenvolva uma visão de médio e longo prazo, traçando objetivos, tornando os processos mais eficientes e obtendo os resultados de acordo
com o esperado. Planejamento estratégico é também um processo contínuo nas organizações, com uma percepção do futuro para tomada de decisões atuais que
podem afetar os objetivos traçados, fazendo com que a organização reavalie as suas atividades e acompanhe os resultados e confronte com as expectativas
(CHIAVENATO, 2009). O Bradesco é uma das maiores instituições financeiras da América Latina com quase 4.600 agências. Com a pressão dos concorrentes
digitais, aumento nas despesas operacionais, redução do spread bancário por conta da redução da taxa Selic, e efeitos da cride econômica devido ao novo corona
vírus, o Bradesco deverá fechar cerca de 10% da sua rede de agências, que equivale a aproximadamente 450 unidades em 2020, número esse que só perderá para o
período da compra do HSBC em 2016 onde foram fechadas 565 unidades em um ano (BRADESCO, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre planejamento estratégico e reorganização das despesas operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em planejamento
estratégico e mercado financeiro.

RESULTADOS

Considerando as transformações percorridas na última década e as que se apresentam no cenário de médio prazo o Bradesco tem procurado aplicar seu
planejamento estratégico reorganizando seus custos operacionais com o fechamento de agências, reduzindo o número de profissionais de atendimento ao cliente,
reforçando suas operações digitais na execução de transações no próprio banco e com o aumento da atenção dada ao seu canal digital próprio banco Next, que
conta com 2,7 milhões de clientes sendo 76% deles não correntistas do Bradesco. A instituição espera ainda em 2020, mesmo coma crise da pandemia atingir 3,5
milhões de clientes no Banco Next o que faria com essa instituição fosse avaliada em cerca de US$ 4 bilhões e consequentemente dariam início as tratativas para
realização de um IPO. Outra operação importante do conglomerado Bradesco é a corretora de valores Àgora, que possui foco de atuação em operações de
investimentos em renda variável, e que também tem estudos de realização do IPO no prazo de 4 ou 5 anos.

CONCLUSOES
Conclui-se que o planejamento estratégico é uma ferramenta de extrema importância para as organizações inclusive em um cenário de enorme incerteza como o que
se apresenta em 2020. O Banco Bradesco tem se mostrado competente na busca por novas estratégias de negócios e reorganização do custo operacional da sua
operação principal reduzindo sua estrutura física e elevando suas operações digitais.

REFERENCIAS MARION, Contabilidade Empresarial. 1998. CHIAVENATO, I.Planejamento Estratégico. 2009. BRADESCO, R.I., 2020.

Página 237



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11284 Ciências Sociais Aplicadas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4026756 - ELIZETE ARAGAO DE PINHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Estratégias de expansão de mercado por fusões e aquisições: O caso Santander

INTRODUCAO

Os processos de fusões e aquisições integram a estratégia empresarial, e por meio deles as empresas conseguem expansão rápida, a conquista de novos mercados,
maior racionalização produtiva, economias de escala, ativos complementares, entre outras coisas. Os processos de fusões e aquisições são inerentes à
concorrência capitalista e guardam estreita relação com as condições do mercado de capitais, mas principalmente com as grandes corporações. Trata-se de uma
das atividades empresariais mais impactantes (para funcionários, empresa, socidade etc.), cujas consequências e desdobramentos empíricos ainda não estão
totalmente explicados por teorias e regras no meio acadêmico (CAMARGOS, 2009). O banco Santander é atualmente a terceira maior instituição financeira privada
no Brasil, porém é parte de um conglomerado da Espanha. No final de 2002, o Brasil contava com pelo menos oito bancos estrangeiros atuando no varejo, com a
venda do HSBC, em 2016 e do Citigroup em 2017, apenas o Banco Santander se manteve no mercado Brasileiro (SANTANDER, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre planejamento estratégico e reorganização das despesas operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em planejamento
estratégico e mercado financeiro.

RESULTADOS

O Santander é mais uma das empresas que adotou a estratégia de crescimento de mercado por fusões e aquisições, tendo adquirido ou feito fusão com as
seguintes instituições financeiras: Banco Geral do Comércio, Banco Noroeste, Banco Meridional, e Banespa, sendo essa adquirida através de um processo de
privatização e que deu a escala de presença geográfica pra consolidação de sua operação e poder de competitividade com as líderes de mercado Itaú e Bradesco.
Analisando os resultados da instituição, verificou-se evolução do lucro líquido de R$ 1,74 bilhões em 2005 para R$ 14,5 bilhões em 2019. A empresa de cultura
estrangeira conseguiu compreender o comportamento e as necessidades de produtos e serviços financeiros ao consumidor brasileiro. A pandemia da Covid-19 tem
promovido esforços e adequações da rotina de atividades os colaboradores e alterado o resultado financeiro do banco que reportou ao mercado lucro líquido de R$
2,136 bilhões, o que representa queda de 41% em relação ao segundo trimestre do ano passado e de 44,6% na comparação com os três primeiros meses de 2020
(SANTANDER, 2020).

CONCLUSOES
Conclui-se, o processo de fusões e aqusições pode ser apontadno como uma estraégia de psositivca para ampliação de mercado, contando com uma gestão
eficiente e um planejamento estratégico de longo prazo, como tem se apresentado os resultados do Banco Santander mesmo em um cenário de incerteza como em
2020.

REFERENCIAS
CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. ERA. Fusões e aquisições de empresas Brasileiras: criação de valor e sinergias Operacionais . 2009. (ROSS, WESTERFIELD e
JAFFE, Administração Financeira,1995. SANTANDER, R.I., 2020.
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4077407 - DEBORA FREITAS DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Cerqueira Silva

TITULO Estratégias de expansão de mercado por fusões e aquisições: O caso Santander

INTRODUCAO

Os processos de fusões e aquisições integram a estratégia empresarial, e por meio deles as empresas conseguem expansão rápida, a conquista de novos mercados,
maior racionalização produtiva, economias de escala, ativos complementares, entre outras coisas. Os processos de fusões e aquisições são inerentes à
concorrência capitalista e guardam estreita relação com as condições do mercado de capitais, mas principalmente com as grandes corporações. Trata-se de uma
das atividades empresariais mais impactantes (para funcionários, empresa, socidade etc.), cujas consequências e desdobramentos empíricos ainda não estão
totalmente explicados por teorias e regras no meio acadêmico (CAMARGOS, 2009). O banco Santander é atualmente a terceira maior instituição financeira privada
no Brasil, porém é parte de um conglomerado da Espanha. No final de 2002, o Brasil contava com pelo menos oito bancos estrangeiros atuando no varejo, com a
venda do HSBC, em 2016 e do Citigroup em 2017, apenas o Banco Santander se manteve no mercado Brasileiro (SANTANDER, 2020).

OBJETIVOS Objetivamos promover a discussão sobre planejamento estratégico e reorganização das despesas operacionais em cenários de incerteza.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido a partir de um relato de experiência com suporte bibliográfico através livros, artigos científicos e revistas especializadas em planejamento
estratégico e mercado financeiro.

RESULTADOS

O Santander é mais uma das empresas que adotou a estratégia de crescimento de mercado por fusões e aquisições, tendo adquirido ou feito fusão com as
seguintes instituições financeiras: Banco Geral do Comércio, Banco Noroeste, Banco Meridional, e Banespa, sendo essa adquirida através de um processo de
privatização e que deu a escala de presença geográfica pra consolidação de sua operação e poder de competitividade com as líderes de mercado Itaú e Bradesco.
Analisando os resultados da instituição, verificou-se evolução do lucro líquido de R$ 1,74 bilhões em 2005 para R$ 14,5 bilhões em 2019. A empresa de cultura
estrangeira conseguiu compreender o comportamento e as necessidades de produtos e serviços financeiros ao consumidor brasileiro. A pandemia da Covid-19 tem
promovido esforços e adequações da rotina de atividades os colaboradores e alterado o resultado financeiro do banco que reportou ao mercado lucro líquido de R$
2,136 bilhões, o que representa queda de 41% em relação ao segundo trimestre do ano passado e de 44,6% na comparação com os três primeiros meses de 2020
(SANTANDER, 2020).

CONCLUSOES
Conclui-se, o processo de fusões e aqusições pode ser apontadno como uma estraégia de psositivca para ampliação de mercado, contando com uma gestão
eficiente e um planejamento estratégico de longo prazo, como tem se apresentado os resultados do Banco Santander mesmo em um cenário de incerteza como em
2020.

REFERENCIAS
CAMARGOS, M. A.; BARBOSA, F. V. ERA. Fusões e aquisições de empresas Brasileiras: criação de valor e sinergias Operacionais . 2009. (ROSS, WESTERFIELD e
JAFFE, Administração Financeira,1995. SANTANDER, R.I., 2020.
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4311736 - BEATRIZ ALCANTARA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise da Avaliação de Competências em uma empresa do setor de bebidas.

INTRODUCAO

A empresa Ambev opera na produção de mais de 30 marcas de cervejas com média de faturamento anual de 11 bilhões, ela atua em 19 países, sendo 16 deles no
continente americano. A empresa iniciou suas operações em 1999 a partir da união entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antarctica. Durante toda esta trajetória
em mais de um século, a organização se uniu em favor de expandir e diversificar o mercado, criando um controle de qualidade tanto na confecção de seu produto
quanto no processo de retenção de talentos. O crescimento profissional de seus colaboradores é de forma direta um dos princípios primordiais da companhia,
promovendo o livre desenvolvimento desde o processo de Recrutamento e Seleção. A efetividade do processo seletivo se fundamenta na análise de competências
dos candidatos a partir do anúncio de vaga (FLEURY e FLEURY, 2001; GURGEL,2018, FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar a avaliação de competências por meio do anúncio das vagas verificando se estes apresentam como pré-requisitos conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA
A metodologia empregada aborda o estudo dos dados referentes aos anúncios de vagas, por meio de informações disponíveis no site da Ambev e anúncio no
LinkedIn.

RESULTADOS
Ao analisar os anúncios de vagas no LinkedIn, notamos que a empresa adota como pré-requisitos para todos os cargos formação escolar e algumas características
voltadas ao comportamento esperado. No site da empresa fica claro que o processo além dos pré-requisitos conta com a análise e verificação do Departamento de
Recrutamento e Seleção.

CONCLUSOES
A análise nos permite concluir que a AMBEV faz uso de avaliação de competências no anúncio de vaga, o qual estabelece o nível de escolaridade e os
comportamentos esperados na vaga (habilidades e atitudes).

REFERENCIAS

FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp.,Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018. Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol.,Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020
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4331931 - SORAIA SANTOS SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise da Avaliação de Competências em uma empresa do setor de bebidas.

INTRODUCAO

A empresa Ambev opera na produção de mais de 30 marcas de cervejas com média de faturamento anual de 11 bilhões, ela atua em 19 países, sendo 16 deles no
continente americano. A empresa iniciou suas operações em 1999 a partir da união entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antarctica. Durante toda esta trajetória
em mais de um século, a organização se uniu em favor de expandir e diversificar o mercado, criando um controle de qualidade tanto na confecção de seu produto
quanto no processo de retenção de talentos. O crescimento profissional de seus colaboradores é de forma direta um dos princípios primordiais da companhia,
promovendo o livre desenvolvimento desde o processo de Recrutamento e Seleção. A efetividade do processo seletivo se fundamenta na análise de competências
dos candidatos a partir do anúncio de vaga (FLEURY e FLEURY, 2001; GURGEL,2018, FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar a avaliação de competências por meio do anúncio das vagas verificando se estes apresentam como pré-requisitos conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA
A metodologia empregada aborda o estudo dos dados referentes aos anúncios de vagas, por meio de informações disponíveis no site da Ambev e anúncio no
LinkedIn.

RESULTADOS
Ao analisar os anúncios de vagas no LinkedIn, notamos que a empresa adota como pré-requisitos para todos os cargos formação escolar e algumas características
voltadas ao comportamento esperado. No site da empresa fica claro que o processo além dos pré-requisitos conta com a análise e verificação do Departamento de
Recrutamento e Seleção.

CONCLUSOES
A análise nos permite concluir que a AMBEV faz uso de avaliação de competências no anúncio de vaga, o qual estabelece o nível de escolaridade e os
comportamentos esperados na vaga (habilidades e atitudes).

REFERENCIAS

FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp.,Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018. Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol.,Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020
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4367642 - ERICK BOMFIM DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise da Avaliação de Competências em uma empresa do setor de bebidas.

INTRODUCAO

A empresa Ambev opera na produção de mais de 30 marcas de cervejas com média de faturamento anual de 11 bilhões, ela atua em 19 países, sendo 16 deles no
continente americano. A empresa iniciou suas operações em 1999 a partir da união entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antarctica. Durante toda esta trajetória
em mais de um século, a organização se uniu em favor de expandir e diversificar o mercado, criando um controle de qualidade tanto na confecção de seu produto
quanto no processo de retenção de talentos. O crescimento profissional de seus colaboradores é de forma direta um dos princípios primordiais da companhia,
promovendo o livre desenvolvimento desde o processo de Recrutamento e Seleção. A efetividade do processo seletivo se fundamenta na análise de competências
dos candidatos a partir do anúncio de vaga (FLEURY e FLEURY, 2001; GURGEL,2018, FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar a avaliação de competências por meio do anúncio das vagas verificando se estes apresentam como pré-requisitos conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA
A metodologia empregada aborda o estudo dos dados referentes aos anúncios de vagas, por meio de informações disponíveis no site da Ambev e anúncio no
LinkedIn.

RESULTADOS
Ao analisar os anúncios de vagas no LinkedIn, notamos que a empresa adota como pré-requisitos para todos os cargos formação escolar e algumas características
voltadas ao comportamento esperado. No site da empresa fica claro que o processo além dos pré-requisitos conta com a análise e verificação do Departamento de
Recrutamento e Seleção.

CONCLUSOES
A análise nos permite concluir que a AMBEV faz uso de avaliação de competências no anúncio de vaga, o qual estabelece o nível de escolaridade e os
comportamentos esperados na vaga (habilidades e atitudes).

REFERENCIAS

FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp.,Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018. Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol.,Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020
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4441877 - ANALIA STEFANIE DA SILVA LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise da Avaliação de Competências em uma empresa do setor de bebidas.

INTRODUCAO

A empresa Ambev opera na produção de mais de 30 marcas de cervejas com média de faturamento anual de 11 bilhões, ela atua em 19 países, sendo 16 deles no
continente americano. A empresa iniciou suas operações em 1999 a partir da união entre a Cervejaria Brahma e a Companhia Antarctica. Durante toda esta trajetória
em mais de um século, a organização se uniu em favor de expandir e diversificar o mercado, criando um controle de qualidade tanto na confecção de seu produto
quanto no processo de retenção de talentos. O crescimento profissional de seus colaboradores é de forma direta um dos princípios primordiais da companhia,
promovendo o livre desenvolvimento desde o processo de Recrutamento e Seleção. A efetividade do processo seletivo se fundamenta na análise de competências
dos candidatos a partir do anúncio de vaga (FLEURY e FLEURY, 2001; GURGEL,2018, FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar a avaliação de competências por meio do anúncio das vagas verificando se estes apresentam como pré-requisitos conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA
A metodologia empregada aborda o estudo dos dados referentes aos anúncios de vagas, por meio de informações disponíveis no site da Ambev e anúncio no
LinkedIn.

RESULTADOS
Ao analisar os anúncios de vagas no LinkedIn, notamos que a empresa adota como pré-requisitos para todos os cargos formação escolar e algumas características
voltadas ao comportamento esperado. No site da empresa fica claro que o processo além dos pré-requisitos conta com a análise e verificação do Departamento de
Recrutamento e Seleção.

CONCLUSOES
A análise nos permite concluir que a AMBEV faz uso de avaliação de competências no anúncio de vaga, o qual estabelece o nível de escolaridade e os
comportamentos esperados na vaga (habilidades e atitudes).

REFERENCIAS

FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp.,Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al. Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018. Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol.,Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007. Disponível em (#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020
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4376021 - MYLLENA BARBOSA DE LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de Competências para o processo seletivo de uma empresa alimentícia

INTRODUCAO

A empresa selecionada foi o grupo Nestlé, pioneira no ramo de comercialização de alimentos e bebidas, está presente em 191 países ao redor do mundo, sendo
considerada a maior empresa mundial no segmento. O presente trabalho versa a condição de identificar os critérios de competências, desde o anúncio da vaga até a
seleção dos candidatos. As organizações escolhem as pessoas que desejam como funcionários, e as pessoas escolhem as organizações nas quais pretendem
trabalhar e aplicar seus esforços e competências. (CHIAVENATO, 2004; GURGEL, 2020; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2020).

OBJETIVOS
Analisar o processo seletivo das vagas divulgadas em sites, verificando se tais anúncios apresentados abrangem os pré-requisitos conhecimento, habilidade e
atitude.

METODOLOGIA
Foram realizadas algumas buscas através do site folhadoaprendiz.com; linkedin.com. A análise observou, se nos anúncios cadastrados, a organização ressalta seus
pontos cruciais para o preenchimento da vaga, sendo determinante para a contratação dos melhores candidatos

RESULTADOS

Observamos que no discorrer dos anúncios divulgados é perceptível identificar os requisitos atribuídos às competências pessoais e profissionais que destaca o
profissional e sua eficiência para o mercado. As vagas analisadas foram as de Analistas de Marketing, Especialistas de Compras e Jovem Aprendiz, sendo
observada que nos cargos de compras e marketing é requisitada a capacidade analítica, estratégica e entrega de resultados, enquanto a de jovem aprendiz destaca
a capacidade de aprendizado além da flexibilidade que a empresa busca. Observamos que o Departamento de Recursos Humanos realiza dinâmicas de grupo para
analisar o perfil comportamental

CONCLUSOES
As avaliações baseadas em competências no processo seletivo promovem a assertividade da contratação do melhor candidato para a vaga em aberto, uma vez que,
direciona os aspectos a serem analisados dando foco às questões que realmente impactam no desempenho das funções a serem exercidas na vaga.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humano nas organizações 4. Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 .
Availablefrom(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept.
2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do
ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22,2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. Jovem Aprendiz Administrativo- Nestlé- São Paulo/SP. Disponível em:
(#60)https://folhadoaprendiz.com.br/jovem-aprendiz-administrativo-nestle-sao-paulo-sp/?
utm_campaign=google_jobs_apply(#38)utm_source=google_jobs_apply(#38)utm_medium=organic(#62) acesso em: 22 set 2020
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4388186 - KAUANY DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de Competências para o processo seletivo de uma empresa alimentícia

INTRODUCAO

A empresa selecionada foi o grupo Nestlé, pioneira no ramo de comercialização de alimentos e bebidas, está presente em 191 países ao redor do mundo, sendo
considerada a maior empresa mundial no segmento. O presente trabalho versa a condição de identificar os critérios de competências, desde o anúncio da vaga até a
seleção dos candidatos. As organizações escolhem as pessoas que desejam como funcionários, e as pessoas escolhem as organizações nas quais pretendem
trabalhar e aplicar seus esforços e competências. (CHIAVENATO, 2004; GURGEL, 2020; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2020).

OBJETIVOS
Analisar o processo seletivo das vagas divulgadas em sites, verificando se tais anúncios apresentados abrangem os pré-requisitos conhecimento, habilidade e
atitude.

METODOLOGIA
Foram realizadas algumas buscas através do site folhadoaprendiz.com; linkedin.com. A análise observou, se nos anúncios cadastrados, a organização ressalta seus
pontos cruciais para o preenchimento da vaga, sendo determinante para a contratação dos melhores candidatos

RESULTADOS

Observamos que no discorrer dos anúncios divulgados é perceptível identificar os requisitos atribuídos às competências pessoais e profissionais que destaca o
profissional e sua eficiência para o mercado. As vagas analisadas foram as de Analistas de Marketing, Especialistas de Compras e Jovem Aprendiz, sendo
observada que nos cargos de compras e marketing é requisitada a capacidade analítica, estratégica e entrega de resultados, enquanto a de jovem aprendiz destaca
a capacidade de aprendizado além da flexibilidade que a empresa busca. Observamos que o Departamento de Recursos Humanos realiza dinâmicas de grupo para
analisar o perfil comportamental

CONCLUSOES
As avaliações baseadas em competências no processo seletivo promovem a assertividade da contratação do melhor candidato para a vaga em aberto, uma vez que,
direciona os aspectos a serem analisados dando foco às questões que realmente impactam no desempenho das funções a serem exercidas na vaga.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humano nas organizações 4. Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 .
Availablefrom(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept.
2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do
ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22,2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. Jovem Aprendiz Administrativo- Nestlé- São Paulo/SP. Disponível em:
(#60)https://folhadoaprendiz.com.br/jovem-aprendiz-administrativo-nestle-sao-paulo-sp/?
utm_campaign=google_jobs_apply(#38)utm_source=google_jobs_apply(#38)utm_medium=organic(#62) acesso em: 22 set 2020
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4401042 - AGATHA CONCEICAO DO NASCIMENTO PINTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de Competências para o processo seletivo de uma empresa alimentícia

INTRODUCAO

A empresa selecionada foi o grupo Nestlé, pioneira no ramo de comercialização de alimentos e bebidas, está presente em 191 países ao redor do mundo, sendo
considerada a maior empresa mundial no segmento. O presente trabalho versa a condição de identificar os critérios de competências, desde o anúncio da vaga até a
seleção dos candidatos. As organizações escolhem as pessoas que desejam como funcionários, e as pessoas escolhem as organizações nas quais pretendem
trabalhar e aplicar seus esforços e competências. (CHIAVENATO, 2004; GURGEL, 2020; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2020).

OBJETIVOS
Analisar o processo seletivo das vagas divulgadas em sites, verificando se tais anúncios apresentados abrangem os pré-requisitos conhecimento, habilidade e
atitude.

METODOLOGIA
Foram realizadas algumas buscas através do site folhadoaprendiz.com; linkedin.com. A análise observou, se nos anúncios cadastrados, a organização ressalta seus
pontos cruciais para o preenchimento da vaga, sendo determinante para a contratação dos melhores candidatos

RESULTADOS

Observamos que no discorrer dos anúncios divulgados é perceptível identificar os requisitos atribuídos às competências pessoais e profissionais que destaca o
profissional e sua eficiência para o mercado. As vagas analisadas foram as de Analistas de Marketing, Especialistas de Compras e Jovem Aprendiz, sendo
observada que nos cargos de compras e marketing é requisitada a capacidade analítica, estratégica e entrega de resultados, enquanto a de jovem aprendiz destaca
a capacidade de aprendizado além da flexibilidade que a empresa busca. Observamos que o Departamento de Recursos Humanos realiza dinâmicas de grupo para
analisar o perfil comportamental

CONCLUSOES
As avaliações baseadas em competências no processo seletivo promovem a assertividade da contratação do melhor candidato para a vaga em aberto, uma vez que,
direciona os aspectos a serem analisados dando foco às questões que realmente impactam no desempenho das funções a serem exercidas na vaga.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humano nas organizações 4. Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 .
Availablefrom(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept.
2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do
ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22,2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. Jovem Aprendiz Administrativo- Nestlé- São Paulo/SP. Disponível em:
(#60)https://folhadoaprendiz.com.br/jovem-aprendiz-administrativo-nestle-sao-paulo-sp/?
utm_campaign=google_jobs_apply(#38)utm_source=google_jobs_apply(#38)utm_medium=organic(#62) acesso em: 22 set 2020
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4407997 - JULIA RIBEIRO DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de Competências para o processo seletivo de uma empresa alimentícia

INTRODUCAO

A empresa selecionada foi o grupo Nestlé, pioneira no ramo de comercialização de alimentos e bebidas, está presente em 191 países ao redor do mundo, sendo
considerada a maior empresa mundial no segmento. O presente trabalho versa a condição de identificar os critérios de competências, desde o anúncio da vaga até a
seleção dos candidatos. As organizações escolhem as pessoas que desejam como funcionários, e as pessoas escolhem as organizações nas quais pretendem
trabalhar e aplicar seus esforços e competências. (CHIAVENATO, 2004; GURGEL, 2020; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2020).

OBJETIVOS
Analisar o processo seletivo das vagas divulgadas em sites, verificando se tais anúncios apresentados abrangem os pré-requisitos conhecimento, habilidade e
atitude.

METODOLOGIA
Foram realizadas algumas buscas através do site folhadoaprendiz.com; linkedin.com. A análise observou, se nos anúncios cadastrados, a organização ressalta seus
pontos cruciais para o preenchimento da vaga, sendo determinante para a contratação dos melhores candidatos

RESULTADOS

Observamos que no discorrer dos anúncios divulgados é perceptível identificar os requisitos atribuídos às competências pessoais e profissionais que destaca o
profissional e sua eficiência para o mercado. As vagas analisadas foram as de Analistas de Marketing, Especialistas de Compras e Jovem Aprendiz, sendo
observada que nos cargos de compras e marketing é requisitada a capacidade analítica, estratégica e entrega de resultados, enquanto a de jovem aprendiz destaca
a capacidade de aprendizado além da flexibilidade que a empresa busca. Observamos que o Departamento de Recursos Humanos realiza dinâmicas de grupo para
analisar o perfil comportamental

CONCLUSOES
As avaliações baseadas em competências no processo seletivo promovem a assertividade da contratação do melhor candidato para a vaga em aberto, uma vez que,
direciona os aspectos a serem analisados dando foco às questões que realmente impactam no desempenho das funções a serem exercidas na vaga.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humano nas organizações 4. Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 .
Availablefrom(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept.
2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do
ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22,2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. Jovem Aprendiz Administrativo- Nestlé- São Paulo/SP. Disponível em:
(#60)https://folhadoaprendiz.com.br/jovem-aprendiz-administrativo-nestle-sao-paulo-sp/?
utm_campaign=google_jobs_apply(#38)utm_source=google_jobs_apply(#38)utm_medium=organic(#62) acesso em: 22 set 2020
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TITULO Avaliação de Competências para o processo seletivo de uma empresa alimentícia

INTRODUCAO

A empresa selecionada foi o grupo Nestlé, pioneira no ramo de comercialização de alimentos e bebidas, está presente em 191 países ao redor do mundo, sendo
considerada a maior empresa mundial no segmento. O presente trabalho versa a condição de identificar os critérios de competências, desde o anúncio da vaga até a
seleção dos candidatos. As organizações escolhem as pessoas que desejam como funcionários, e as pessoas escolhem as organizações nas quais pretendem
trabalhar e aplicar seus esforços e competências. (CHIAVENATO, 2004; GURGEL, 2020; FLEURY e FLEURY, 2001; FERNANDES, 2020).

OBJETIVOS
Analisar o processo seletivo das vagas divulgadas em sites, verificando se tais anúncios apresentados abrangem os pré-requisitos conhecimento, habilidade e
atitude.

METODOLOGIA
Foram realizadas algumas buscas através do site folhadoaprendiz.com; linkedin.com. A análise observou, se nos anúncios cadastrados, a organização ressalta seus
pontos cruciais para o preenchimento da vaga, sendo determinante para a contratação dos melhores candidatos

RESULTADOS

Observamos que no discorrer dos anúncios divulgados é perceptível identificar os requisitos atribuídos às competências pessoais e profissionais que destaca o
profissional e sua eficiência para o mercado. As vagas analisadas foram as de Analistas de Marketing, Especialistas de Compras e Jovem Aprendiz, sendo
observada que nos cargos de compras e marketing é requisitada a capacidade analítica, estratégica e entrega de resultados, enquanto a de jovem aprendiz destaca
a capacidade de aprendizado além da flexibilidade que a empresa busca. Observamos que o Departamento de Recursos Humanos realiza dinâmicas de grupo para
analisar o perfil comportamental

CONCLUSOES
As avaliações baseadas em competências no processo seletivo promovem a assertividade da contratação do melhor candidato para a vaga em aberto, uma vez que,
direciona os aspectos a serem analisados dando foco às questões que realmente impactam no desempenho das funções a serem exercidas na vaga.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humano nas organizações 4. Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. FLEURY, Maria Tereza Leme;
FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196,2001 .
Availablefrom(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept.
2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do
ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22,2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16. FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1,
p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-
04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020. Jovem Aprendiz Administrativo- Nestlé- São Paulo/SP. Disponível em:
(#60)https://folhadoaprendiz.com.br/jovem-aprendiz-administrativo-nestle-sao-paulo-sp/?
utm_campaign=google_jobs_apply(#38)utm_source=google_jobs_apply(#38)utm_medium=organic(#62) acesso em: 22 set 2020
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TITULO Efeito da derivação gástrica em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve) na inflamação sistêmica

INTRODUCAO

A obesidade é uma doença crônica e degenerativa de causa multifatorial, definida como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura, sendo considerada um
problema de saúde pública mundial, visto que nos últimos dois anos cerca de seis milhões de pessoas foram diagnosticadas com obesidade mórbida, e elevada
morbiletalidade, uma vez que favorece ou agrava inúmeras condições patológicas. A prevalência da obesidade é aumentada nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento e sua presença vem crescendo nas nos adolescentes. A obesidade (merece importante atenção diante de suas repercussões teciduais e
sistêmicas), uma vez que representa o principal fator de risco para o desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica, além do processo inflamatório
decorrente do excesso de gordura, o qual está associado à diversas comorbidades, como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e aterosclerose.

OBJETIVOS Estudar os efeitos antiinflamatórios sistêmicos das derivações em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve).

METODOLOGIA
Revisão narrativa sobre os efeitos da derivação gástrica em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve) na inflamação sistêmica, com artigos
publicados na base de dados PubMed.

RESULTADOS
Independentemente do tipo de procedimento ( Bypass gástrico ou Sleeve) foi evidenciado nos artigos selecionados, que houve melhorias nos marcadores
inflamatórios, pós cirurgia, contribuindo para a redução de comorbidades nos pacientes, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

CONCLUSOES
A cirurgia em Y de Roux (Bypass gástrico) e a Gastrectomia vertical (Sleeve) são procedimentos bariátricos que se mostraram eficientes na perda de peso e na
diminuição dos marcadores inflamatórios pós cirurgia.

REFERENCIAS

1- OLIVEIRA, Cleiton da Silva et al. Impacto da derivação gástrica em Y-de-Roux no perfil inflamatório e lipídico. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 42, n.
5, p. 305-310, 2015. 2- Valezi, Antonio Carlos, et al. "Derivação gástrica em Y-de-Roux e a atividade inflamatória do tecido adiposo." Revista do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões 38.3 (2011): 161-166. 3- Oliveira, M. R. M., and Renata Costa Fortes. "Efeitos da Gastroplastia Redutora com Derivação Intestinal em Y de Roux sobre a
obesidade grave e Síndrome Metabólica: uma revisão de literatura." Com. Ciências Saúde.[Internet] 24.3 (2014): 267-280. 4- Chiappetta S, Schaack HM,
Wölnerhannsen B, Stier C, Squillante S, Weiner RA. The Impact of Obesity and Metabolic Surgery on Chronic Inflammation [published correction appears in Obes Surg.
2018 Jun 27;:]. Obes Surg. 2018;28(10):3028-3040. doi:10.1007/s11695-018-3320-y 5- Ruiz-Tovar J, Carbajo MA, Jimenez JM, et al. Long-term follow-up after sleeve
gastrectomy versus Roux-en-Y gastric bypass versus one-anastomosis gastric bypass: a prospective randomized comparative study of weight loss and remission of
comorbidities. Surg Endosc. 2019;33(2):401-410. doi:10.1007/s00464-018-6307-9 6- Gu L, Fu R, Chen P, et al. In Terms of Nutrition, the Most Suitable Method for
Bariatric Surgery: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy or Roux-en-Y Gastric Bypass? A Systematic Review and Meta-analysis. Obes Surg. 2020;30(5):2003-2014.
doi:10.1007/s11695-020-04488-2 7- Johansson HE, Wåhlén A, Aldenbäck E, Haenni A. Platelet Counts and Liver Enzymes After Gastric Bypass Surgery. Obes Surg.
2018;28(6):1526-1531. doi:10.1007/s11695-017-3035-5 8- Frühbeck G, Gómez-Ambrosi J, Rodríguez A, et al. Novel protective role of kallistatin in obesity by limiting
adipose tissue low grade inflammation and oxidative stress. Metabolism. 2018;87:123-135. doi:10.1016/j.metabol.2018.04.004 9- Laffin M, Karmali S. An Update on
Bariatric Surgery. Curr Obes Rep. 2014;3(3):316-320. doi:10.1007/s13679-014-0111-1 10 - Kelly AS, Ryder JR, Marlatt KL, Rudser KD, Jenkins T, Inge TH. Changes in
inflammation, oxidative stress and adipokines following bariatric surgery among adolescents with severe obesity. Int J Obes (Lond). 2016;40(2):275-280.
doi:10.1038/ijo.2015.174 11- Sams VG, Blackledge C, Wijayatunga N, et al. Effect of bariatric surgery on systemic and adipose tissue inflammation. Surg Endosc.
2016;30(8):3499-3504. doi:10.1007/s00464-015-4638-3 12- Butner KL, Nickols-Richardson SM, Clark SF, Ramp WK, Herbert WG. A review of weight loss following
Roux-en-Y gastric bypass vs restrictive bariatric surgery: impact on adiponectin and insulin. Obes Surg. 2010;20(5):559-568. doi:10.1007/s11695-010-0089-z 13-
Illán-Gómez F, Gonzálvez-Ortega M, Orea-Soler I, et al. Obesity and inflammation: change in adiponectin, C-reactive protein, tumour necrosis factor-alpha and
interleukin-6 after bariatric surgery. Obes Surg. 2012;22(6):950-955. doi:10.1007/s11695-012-0643-y
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TITULO Efeito da derivação gástrica em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve) na inflamação sistêmica

INTRODUCAO

A obesidade é uma doença crônica e degenerativa de causa multifatorial, definida como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura, sendo considerada um
problema de saúde pública mundial, visto que nos últimos dois anos cerca de seis milhões de pessoas foram diagnosticadas com obesidade mórbida, e elevada
morbiletalidade, uma vez que favorece ou agrava inúmeras condições patológicas. A prevalência da obesidade é aumentada nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento e sua presença vem crescendo nas nos adolescentes. A obesidade (merece importante atenção diante de suas repercussões teciduais e
sistêmicas), uma vez que representa o principal fator de risco para o desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica, além do processo inflamatório
decorrente do excesso de gordura, o qual está associado à diversas comorbidades, como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e aterosclerose.

OBJETIVOS Estudar os efeitos antiinflamatórios sistêmicos das derivações em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve).

METODOLOGIA
Revisão narrativa sobre os efeitos da derivação gástrica em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve) na inflamação sistêmica, com artigos
publicados na base de dados PubMed.

RESULTADOS
Independentemente do tipo de procedimento ( Bypass gástrico ou Sleeve) foi evidenciado nos artigos selecionados, que houve melhorias nos marcadores
inflamatórios, pós cirurgia, contribuindo para a redução de comorbidades nos pacientes, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

CONCLUSOES
A cirurgia em Y de Roux (Bypass gástrico) e a Gastrectomia vertical (Sleeve) são procedimentos bariátricos que se mostraram eficientes na perda de peso e na
diminuição dos marcadores inflamatórios pós cirurgia.

REFERENCIAS

1- OLIVEIRA, Cleiton da Silva et al. Impacto da derivação gástrica em Y-de-Roux no perfil inflamatório e lipídico. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 42, n.
5, p. 305-310, 2015. 2- Valezi, Antonio Carlos, et al. "Derivação gástrica em Y-de-Roux e a atividade inflamatória do tecido adiposo." Revista do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões 38.3 (2011): 161-166. 3- Oliveira, M. R. M., and Renata Costa Fortes. "Efeitos da Gastroplastia Redutora com Derivação Intestinal em Y de Roux sobre a
obesidade grave e Síndrome Metabólica: uma revisão de literatura." Com. Ciências Saúde.[Internet] 24.3 (2014): 267-280. 4- Chiappetta S, Schaack HM,
Wölnerhannsen B, Stier C, Squillante S, Weiner RA. The Impact of Obesity and Metabolic Surgery on Chronic Inflammation [published correction appears in Obes Surg.
2018 Jun 27;:]. Obes Surg. 2018;28(10):3028-3040. doi:10.1007/s11695-018-3320-y 5- Ruiz-Tovar J, Carbajo MA, Jimenez JM, et al. Long-term follow-up after sleeve
gastrectomy versus Roux-en-Y gastric bypass versus one-anastomosis gastric bypass: a prospective randomized comparative study of weight loss and remission of
comorbidities. Surg Endosc. 2019;33(2):401-410. doi:10.1007/s00464-018-6307-9 6- Gu L, Fu R, Chen P, et al. In Terms of Nutrition, the Most Suitable Method for
Bariatric Surgery: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy or Roux-en-Y Gastric Bypass? A Systematic Review and Meta-analysis. Obes Surg. 2020;30(5):2003-2014.
doi:10.1007/s11695-020-04488-2 7- Johansson HE, Wåhlén A, Aldenbäck E, Haenni A. Platelet Counts and Liver Enzymes After Gastric Bypass Surgery. Obes Surg.
2018;28(6):1526-1531. doi:10.1007/s11695-017-3035-5 8- Frühbeck G, Gómez-Ambrosi J, Rodríguez A, et al. Novel protective role of kallistatin in obesity by limiting
adipose tissue low grade inflammation and oxidative stress. Metabolism. 2018;87:123-135. doi:10.1016/j.metabol.2018.04.004 9- Laffin M, Karmali S. An Update on
Bariatric Surgery. Curr Obes Rep. 2014;3(3):316-320. doi:10.1007/s13679-014-0111-1 10 - Kelly AS, Ryder JR, Marlatt KL, Rudser KD, Jenkins T, Inge TH. Changes in
inflammation, oxidative stress and adipokines following bariatric surgery among adolescents with severe obesity. Int J Obes (Lond). 2016;40(2):275-280.
doi:10.1038/ijo.2015.174 11- Sams VG, Blackledge C, Wijayatunga N, et al. Effect of bariatric surgery on systemic and adipose tissue inflammation. Surg Endosc.
2016;30(8):3499-3504. doi:10.1007/s00464-015-4638-3 12- Butner KL, Nickols-Richardson SM, Clark SF, Ramp WK, Herbert WG. A review of weight loss following
Roux-en-Y gastric bypass vs restrictive bariatric surgery: impact on adiponectin and insulin. Obes Surg. 2010;20(5):559-568. doi:10.1007/s11695-010-0089-z 13-
Illán-Gómez F, Gonzálvez-Ortega M, Orea-Soler I, et al. Obesity and inflammation: change in adiponectin, C-reactive protein, tumour necrosis factor-alpha and
interleukin-6 after bariatric surgery. Obes Surg. 2012;22(6):950-955. doi:10.1007/s11695-012-0643-y
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TITULO Efeito da derivação gástrica em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve) na inflamação sistêmica

INTRODUCAO

A obesidade é uma doença crônica e degenerativa de causa multifatorial, definida como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura, sendo considerada um
problema de saúde pública mundial, visto que nos últimos dois anos cerca de seis milhões de pessoas foram diagnosticadas com obesidade mórbida, e elevada
morbiletalidade, uma vez que favorece ou agrava inúmeras condições patológicas. A prevalência da obesidade é aumentada nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento e sua presença vem crescendo nas nos adolescentes. A obesidade (merece importante atenção diante de suas repercussões teciduais e
sistêmicas), uma vez que representa o principal fator de risco para o desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica, além do processo inflamatório
decorrente do excesso de gordura, o qual está associado à diversas comorbidades, como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e aterosclerose.

OBJETIVOS Estudar os efeitos antiinflamatórios sistêmicos das derivações em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve).

METODOLOGIA
Revisão narrativa sobre os efeitos da derivação gástrica em Y de Roux (Bypass gástrico) e da Gastrectomia vertical (Sleeve) na inflamação sistêmica, com artigos
publicados na base de dados PubMed.

RESULTADOS
Independentemente do tipo de procedimento ( Bypass gástrico ou Sleeve) foi evidenciado nos artigos selecionados, que houve melhorias nos marcadores
inflamatórios, pós cirurgia, contribuindo para a redução de comorbidades nos pacientes, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

CONCLUSOES
A cirurgia em Y de Roux (Bypass gástrico) e a Gastrectomia vertical (Sleeve) são procedimentos bariátricos que se mostraram eficientes na perda de peso e na
diminuição dos marcadores inflamatórios pós cirurgia.

REFERENCIAS

1- OLIVEIRA, Cleiton da Silva et al. Impacto da derivação gástrica em Y-de-Roux no perfil inflamatório e lipídico. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 42, n.
5, p. 305-310, 2015. 2- Valezi, Antonio Carlos, et al. "Derivação gástrica em Y-de-Roux e a atividade inflamatória do tecido adiposo." Revista do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões 38.3 (2011): 161-166. 3- Oliveira, M. R. M., and Renata Costa Fortes. "Efeitos da Gastroplastia Redutora com Derivação Intestinal em Y de Roux sobre a
obesidade grave e Síndrome Metabólica: uma revisão de literatura." Com. Ciências Saúde.[Internet] 24.3 (2014): 267-280. 4- Chiappetta S, Schaack HM,
Wölnerhannsen B, Stier C, Squillante S, Weiner RA. The Impact of Obesity and Metabolic Surgery on Chronic Inflammation [published correction appears in Obes Surg.
2018 Jun 27;:]. Obes Surg. 2018;28(10):3028-3040. doi:10.1007/s11695-018-3320-y 5- Ruiz-Tovar J, Carbajo MA, Jimenez JM, et al. Long-term follow-up after sleeve
gastrectomy versus Roux-en-Y gastric bypass versus one-anastomosis gastric bypass: a prospective randomized comparative study of weight loss and remission of
comorbidities. Surg Endosc. 2019;33(2):401-410. doi:10.1007/s00464-018-6307-9 6- Gu L, Fu R, Chen P, et al. In Terms of Nutrition, the Most Suitable Method for
Bariatric Surgery: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy or Roux-en-Y Gastric Bypass? A Systematic Review and Meta-analysis. Obes Surg. 2020;30(5):2003-2014.
doi:10.1007/s11695-020-04488-2 7- Johansson HE, Wåhlén A, Aldenbäck E, Haenni A. Platelet Counts and Liver Enzymes After Gastric Bypass Surgery. Obes Surg.
2018;28(6):1526-1531. doi:10.1007/s11695-017-3035-5 8- Frühbeck G, Gómez-Ambrosi J, Rodríguez A, et al. Novel protective role of kallistatin in obesity by limiting
adipose tissue low grade inflammation and oxidative stress. Metabolism. 2018;87:123-135. doi:10.1016/j.metabol.2018.04.004 9- Laffin M, Karmali S. An Update on
Bariatric Surgery. Curr Obes Rep. 2014;3(3):316-320. doi:10.1007/s13679-014-0111-1 10 - Kelly AS, Ryder JR, Marlatt KL, Rudser KD, Jenkins T, Inge TH. Changes in
inflammation, oxidative stress and adipokines following bariatric surgery among adolescents with severe obesity. Int J Obes (Lond). 2016;40(2):275-280.
doi:10.1038/ijo.2015.174 11- Sams VG, Blackledge C, Wijayatunga N, et al. Effect of bariatric surgery on systemic and adipose tissue inflammation. Surg Endosc.
2016;30(8):3499-3504. doi:10.1007/s00464-015-4638-3 12- Butner KL, Nickols-Richardson SM, Clark SF, Ramp WK, Herbert WG. A review of weight loss following
Roux-en-Y gastric bypass vs restrictive bariatric surgery: impact on adiponectin and insulin. Obes Surg. 2010;20(5):559-568. doi:10.1007/s11695-010-0089-z 13-
Illán-Gómez F, Gonzálvez-Ortega M, Orea-Soler I, et al. Obesity and inflammation: change in adiponectin, C-reactive protein, tumour necrosis factor-alpha and
interleukin-6 after bariatric surgery. Obes Surg. 2012;22(6):950-955. doi:10.1007/s11695-012-0643-y
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TITULO Análise do Documentário “Um País Para Recomeçar”: Refugiados no Brasil e a Contribuição da Abordagem Centrada na Pessoa

INTRODUCAO

Quando os direitos humanos de milhares de pessoas são violados ou estão prestes a acontecer, quando são perseguidas por questões políticas, religiosas, grupo
social ou raça, de maneira que são obrigadas a abandonarem sua terra para poderem preservar sua vida, elas se enquadram em situação de refúgio. Essa
experiência pela qual os refugiados passam, é carregada de lembranças dolorosas, mas também de esperança de um futuro melhor em um lugar seguro. Diante do
impacto que estes sujeitos sofrem, é de suma importância o empenho dos governos e instituições envolvidas no acolhimento destes, bem como a contribuição da
Abordagem Centrada na Pessoa, como um recurso para compreender e auxiliar pessoas que passam por essa experiência de recomeçar em um lugar diferente do
que estava habituado.

OBJETIVOS
Analisar os depoimentos de refugiados extraídos do documentário “Um País para Recomeçar”, identificando as experiências, as diferenças e impactos na dimensão
do sujeito.

METODOLOGIA
Estudo exploratório de natureza qualitativo realizado através de análise de 7 depoimentos de refugiados apresentados no documentário “Um País para Recomeçar”,
com base no referencial teórico da Abordagem Centrada na Pessoa.

RESULTADOS

Todo sofrimento e circunstâncias traumáticas pelas quais os refugiados são submetidos, os deixam em condições de vulnerabilidade social e psicológica. Nas
análises dos depoimentos destacam-se: sentimento de perda, incertezas, receios, bem como as lembranças, saudade de tudo que deixaram e dos entes queridos.
Há também o medo diante dos desafios da diversidade cultural no país de refúgio: a linguagem, religião, tradições, costumes, dentre outros. De acordo com Kirmayer
(et al., 2010), os refugiados apresentam maiores níveis de perturbação psicológica, como estresse pós-traumático e depressão (apud, ANTUNES, 2017). Carrenho,
Tassini e Pinto (2010) destacam que se for proporcionado condições facilitadoras, a pessoa tende a buscar uma harmonia interna e consequentemente, uma
harmonia com o meio em que está, pois o indivíduo está sempre em processo de atualização.

CONCLUSOES

Com o apoio de diversas organizações governamentais e não governamentais engajadas na acolhida, proteção e cuidado com esta população, os serviços
disponíveis desencadeiam ações humanitárias, auxiliando no desenvolvimento e adaptação dentro de um contexto muito diferente. O cuidado psicológico facilita a
integração do indivíduo com sua experiência real e com o manejo dos sentimentos, angústias e sofrimentos decorrentes de todo o processo de fuga e
pertencimento.

REFERENCIAS

1. ACNUR. Cartilha para refugiados no Brasil (2019). Disponível em (#60) https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/02/CARTILHA-
ACNUR2019.pdf(#62) 2. ACNUR. Parceiros. Disponível em (#60)https://www.acnur.org/portugues/parceiros/(#62) Acesso em 11 mai. 2020. 3. ANTUNES, José
António Pereira de Jesus. Refugiados e saúde mental: acolher, compreender e tratar. Psic., Saúde (#38) Doenças, Lisboa, v. 18, n. 1, p. 115-130, abr. 2017. Disponível
em (#60)http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1645-00862017000100010(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). Acesso em 23 set. 2020.
http://dx.doi.org/10.15309/17psd180109. 4.CARRENHO, Esther; TASSINARI, Márcia; PINTO, Marcos A. Praticando a abordagem centrada na pessoa: dúvidas e
perguntas mais frequentes. São Paulo, Carrenho, 2010.
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TITULO O papel do fisioterapeuta na saúde do trabalhador.

INTRODUCAO

A história da saúde do trabalhador tem início juntamente com o advento da Revolução Industrial e as grandes guerras mundiais. O primeiro curso de Fisioterapia do
Trabalho começou em 1963 e só em 1969 a profissão foi regulamentada. Em 1970, a ergonomia começa a ganhar espaço no Brasil: e em, 1975 apareceram os
primeiros postos informatizados de ergonomia. Em 2008 o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional reconheceu a Fisioterapia do Trabalho como uma
especialidade da área da Fisioterapia pela Resolução nº 351 e em 2009 pela Classificação Brasileira de Ocupações.

OBJETIVOS Conhecer a importância da Fisioterapia do Trabalho, em seus diversos campos de atuação

METODOLOGIA
A revisão de literatura teve como ferramenta embasadora; livros, artigos científicos, materiais na língua inglesa e portuguesa, compreendida entre 2000 a 2020, nos
seguintes bancos de dados: SciELO, Ministério da Saúde, Google Acadêmico, CREFITO, COFFITO. Palavras chave: qualidade de vida, fisioterapia, ergonomia,
trabalhador.

RESULTADOS

São atribuições do fisioterapeuta realizar análise ergonômica do trabalho, laudo ergonômico, parecer ergonômico, perícia ergonômica (conforme leis e normas
vigentes); solicitar, realizar e interpretar exames complementares; avaliar, elaborar, implantar, gerenciar a qualidade de vida no trabalho e projetos e programas de
qualidade de vida, ergonomia e saúde do trabalhador; promovendo a saúde geral e bem-estar do trabalhador, incluindo grupos específicos(gestantes, hipertensos,
sedentários). A avaliação e diagnóstico cinético-funcional é primordial para o fisioterapeuta do trabalho. Para isso, aspectos como a biomecânica, ergonomia,
atividades físicas laborais e recuperação de queixas ou desconforto físico estão entre os elementos trabalhados pelos fisioterapeutas, procurando adequar o
trabalhador ao seu posto de trabalho prevenindo, tratando, reabilitando as lesões ocupacionais.

CONCLUSOES
A Fisioterapia do Trabalho busca prevenir, resgatar e manter a saúde do trabalhador em seu local de trabalho, melhorar a qualidade de vida e minimizar as
patologias.

REFERENCIAS

1. 7. Nunes AS, Mejia DPM. fisioterapia.com. [Online].; [data desconhecida] [cited 2017 Fevereiro 17. Available from: http://fisioterapia.com/wp-
content/uploads/2016/06/02_- _A_importYncia_do_Fisioterapeuta_do_trabalho_e_suas_atribuiYes_dentro_das_em presas_revisYo_bibliogrYfica.pdf. 2. [autor
desconhecido] ].COFFITO: Resolução-COFFITO n°80,de 9 de maio de 1987 – CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, [cited 2017 Abril 13.
Available from: HTTP://www.crefito2.gov.br/legislacao/resolucoes-coffito/resolucao -80--de-09-de- maio-de-1987--70.html 3. Nascimento NMd. Fisioterapia nas
empresas: saúde x trabalho. 3rd ed. Rodrigues JM, editor. Rio de Janeiro: Taba Cultural; 2000.
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO Evolução da Esclerose Múltipla e a Perda da Marcha – revisão de literatura

INTRODUCAO

A Esclerose Múltipla (EM), é uma doença progressiva e auto- imune, sendo assim, a individuo vai sofrendo cada vez mais com o avanço dado pela progressão da doença, e dependendo do
tipo, sequelas vão surgindo em menos espaço de tempo e se agravando cada vez mais no paciente com o passar dos anos. Na revisão elaborada, através de pesquisas ao Google Acadêmico,
consultando revistas cientificas, artigos científicos, teses, trabalhos de conclusão de curso (TCC), foi possível ver que, dentre todos esses sintomas/sequelas, a debilitação da coordenação, e
junto os movimentos do paciente afetam muito a Qualidade de vida (QV) do mesmo, pois resulta em dependência parcial e conforme a progressão da doença, dependência total. A marcha não
poderia deixar de ser citada aqui, pois além do tema da revisão elabora, é uma das sequelas que sofre mais alterações conforme o desenvolver da doença, o indivíduos, pode ir desde um
simples apoio unilateral, até a cadeira de rodas ou morte em pouco tempo (dependendo do tipo da doença) por conta das degenerações que ocorrem com a progressão da doença. O indivíduo
com a EM, passa a ser completamente dependente com o decorrer da doença, enfrentando diversos tratamentos medicamentosos, junto auxilio de outras atividades complementares a
melhora da qualidade de vida do paciente.

OBJETIVOS : Revisar na literatura, os dados acerca de indivíduos com a EM, e a perda de marcha decorrente da doença.

METODOLOGIA
Essa revisão de literatura, teve sua coleta de artigos, teses e dissertações do banco de dados da SciELO, BVS e Google Acadêmico no período de 2012 a 2019, na língua inglesa e portuguesa.
Sendo as palavras chaves utilizadas para pesquisa: “esclerose múltipla”, “tipos”, “progressão”, “sintomas”, “perda de marcha”, “sequelas”, “qualidade de vida” e “tratamentos” “reabilitação” e
“intervenção”.

RESULTADOS

A marcha torna-se completamente dependente conforme a doença se desenvolve. O déficit de marcha, resultante geralmente da combinação de vários sintomas como: fadiga, fraqueza
muscular, espasticidade, ataxia e desequilíbrio, cerca de 85% dos indivíduos com EM apresentam prejuízos na mobilidade sendo a marcha a mais referida, que denota um padrão de marcha
cauteloso, exibem passos mais largos para sustentar uma base de apoio maior ao caminhar, tempo de duplo suporte prologado para maior contato com o solo, modificações essas para tentar
reduzir a instabilidade postural e ampliar o controle global de mobilidade.Além do medo de possíveis quedas (por conta do déficit no equilíbrio), limitam a exercer tarefas diárias, aumentando
a dependência. A cadência, comprimento de passo, comprimento da passada e tempo da fase de balanço, reduzida em relação a uma marcha fisiológica, por outro lado o tempo de duplo
suporte e largura do passo se manifestam bem maiores em pacientes com EM, principalmente em pacientes com estágio mais avançados da doença.

CONCLUSOES O déficit na marcha é progressivo, e a velocidade desta perda depende da quantidade e gravidade do surto.

REFERENCIAS

1. Fonseca, EP; Ribeiro NMS; Pinheiros IM; Dominguez, D. Relação entre déficit de equilíbrio, incidência de quedas e capacidade funcional em pacientes com Esclerose Múltipla. Caderno de
pós- graduação em distúrbios do desenvolvimento, São Paulo. Vol 13, n.1, pp47-54. Acesso em 27/09/2016.
http://www.mackenzie.br/fileadmin/PUBLIC/UP_MACKENZIE/servicos_educacionais/stricto_sensu/Disturbios_Desenvolvimento/Artigo_5_Fonseca_e_cols.pdf 2. Gervásio, PH. Intervenção da
Fisioterapia na Esclerose Múltipla. Dissertação. Instituto Politécnico de Lisboa: Escola Superior de Técnologia da Saúde de Lisboa. 2014. 51p. Mestrado em Fisioterapia. Acesso em
26/09/2016.
https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/4836/1/Interven%C3%A7%C3%A3o%20da%20fisioterapia%20na%20esclerose%20m%C3%BAltipla_uma%20revis%C3%A3o%20da%20literatura.pdf
3. Campos LAB; Toldrá RC. Intervenções de Terapia Ocupacional com pessoas com esclerose múltipla: revisão integrativa da literatura. Artigo revisão. Departamento de Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, Faculdade de Medicina - FMUSP 2019. Acesso em 30/09/2020. https://www.scielo.br/pdf/cadbto/v27n4/2526-8910-cadbto-2526-8910ctoAR1840.pdf
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO A IMPORTÂNCIA DA CINESIOTERAPIA PRECOCE NO PÓS- OPERATÓRIO DE CÂNCER DE MAMA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O câncer de mama é a neoplasia de maior incidência na população feminina, há diversos tipos de câncer de mama. Por esse motivo, a patologia pode se desenvolver
de diversas formas. Dentre os tratamentos utilizados a cirurgia na maior parte do tempo é fundamental, e pode ser complementada com radioterapia, quimioterapia
e hormonioterapia. A realização da cirurgia pode gerar complicações físico-funcionais, como lesões nervosas e musculares, alterações na sensibilidade, diminuição
da amplitude de movimento do ombro, fibroses, infecções locais, necrose cutânea, retrações cicatriciais, disfunções respiratórias, linfedema, comprometimento da
força muscular e dor que influenciam o processo de reabilitação da mulher. Hoje o padrão ouro para a mastectomizada é a terapia complexa.

OBJETIVOS Compreender o papel da cinesioterapia em mastectomizada, e verificar seus benefícios.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado por meio de uma revisão de literatura, buscando conhecer sob a visão de alguns autores, a importância da cinesioterapia precoce no
tratamento do câncer de mama, compreendida entre os anos 2010 a 2020. A pesquisa foi realizada nas bases de dados SciELO, Bireme, MedLine, LILACS, Pubmed,
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e livros nos idiomas da língua portuguesa e inglesa. Palavras-Chave: Fisioterapia, cinesioterapia, reabilitação, câncer de mama e
mastectomia.

RESULTADOS

A cinesioterapia no pós-operatório imediato previne alterações posturais, linfedema, alivio da dor e melhora funcional do ombro, além do encorajamento ao retorno
precoce às atividades de vida diária. A recuperação funcional, nos diversos tipos de exercicio, auxiliando na prevenção das complicações. O retorno da amplitude de
movimento e a redução de dor no membro homolateral, podem encorajar seu retorno as atividades diárias; promovendo assim um relaxamento muscular,
aprimorando o aspecto e a maleabilidade da cicatriz contribuindo para sua reintegração na sociedade.

CONCLUSOES
A cinesioterapia é de fundamental importância na recuperação das mulheres mastectomizadas, pois corroboram na prevenção e no tratamento das complicações
pós-operatórias e auxiliam em sua reabilitação.

REFERENCIAS

1. Gonçalves, C.P.C.; Martins, E.S.; Pereira, M.L.G.; Soares, P.B.M.; Bauman, C.D. Efeitos do tratamento fisioterapêutico precoce no pós operatório do câncer de
mama – relato de caso. Rev. Unimontes científica. 2019. 2. Nava, L.P. Funcionalidade de membro superior e qualidade de vida de mulheres com câncer de mama
submetidas a tratamento fisioterapêutico. Revista Brasil Ciência Saúde, 2016. 3. Kisner, C, Colby, L. Exercícios Terapêuticos – Fundamentos e Técnicas. Ed. Manole,
SP, 6 ed., 2015.
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TITULO Avaliação de competências nos anúncios de vagas da empresa Viamobilidade.

INTRODUCAO

A empresa analisada é integrante do Grupo CCR, referência de transporte coletivo no estado de São Paulo, subsidiando o uso do metrô. A empresa é responsável
pela operação, manutenção e investimentos na Linha 5–Lilás do Metrô de São Paulo há 20 anos, contemplando investimentos de mais de R$ 3 bilhões em
manutenção, conservação, melhorias, requalificação, adequação e expansão das linhas. Nesse projeto, dada a sua magnitude, são feitas inúmeras contratações e
nesse sentido pesquisaremos a qualidade deste procedimento analisando a inclusão das competências no processo do anúncio de vagas e cadastramento de
currículos promovidos no site da empresa. De acordo com Fleury e Fleury (2001), Gurgel ( 2018) e Fernandes (2007) a inclusão da avaliação de competências no
processo seletivo promove o sucesso e assertividade na relação candidatos e cargos desempenhados na Instituição, no entanto, é necessário a análise de
conhecimentos e comportamentos no processo seletivo.

OBJETIVOS Analisar se o anúncio de vagas aborda o conceito de gestão por competências, analisando os pré-requisitos voltados a conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA A pesquisa contou com a análise das vagas anunciadas no site da ViaMobilidade e meios de envio de currículo com foco em competências

RESULTADOS
O resultado na pesquisa da análise de vagas no site aborda pré-requisitos voltados a formação ou conhecimentos técnicos, no entanto, não explora aspectos
comportamentais (habilidades e atitudes). O site também possibilita o preenchimento de um currículo padronizado eletronicamente solicitando dados da
identificação pessoal (filiação, RH, escolaridade) e experiência pregressa ou atual. Não há campo específico para explorar aspectos comportamentais.

CONCLUSOES
A pesquisa dos dados nos permite concluir que o processo seletivo inicialmente se fundamenta na avaliação de conhecimentos sem a identificação de habilidades e
atitudes que compõem o conceito de competências.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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TITULO Avaliação de competências nos anúncios de vagas da empresa Viamobilidade.

INTRODUCAO

A empresa analisada é integrante do Grupo CCR, referência de transporte coletivo no estado de São Paulo, subsidiando o uso do metrô. A empresa é responsável
pela operação, manutenção e investimentos na Linha 5–Lilás do Metrô de São Paulo há 20 anos, contemplando investimentos de mais de R$ 3 bilhões em
manutenção, conservação, melhorias, requalificação, adequação e expansão das linhas. Nesse projeto, dada a sua magnitude, são feitas inúmeras contratações e
nesse sentido pesquisaremos a qualidade deste procedimento analisando a inclusão das competências no processo do anúncio de vagas e cadastramento de
currículos promovidos no site da empresa. De acordo com Fleury e Fleury (2001), Gurgel ( 2018) e Fernandes (2007) a inclusão da avaliação de competências no
processo seletivo promove o sucesso e assertividade na relação candidatos e cargos desempenhados na Instituição, no entanto, é necessário a análise de
conhecimentos e comportamentos no processo seletivo.

OBJETIVOS Analisar se o anúncio de vagas aborda o conceito de gestão por competências, analisando os pré-requisitos voltados a conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA A pesquisa contou com a análise das vagas anunciadas no site da ViaMobilidade e meios de envio de currículo com foco em competências

RESULTADOS
O resultado na pesquisa da análise de vagas no site aborda pré-requisitos voltados a formação ou conhecimentos técnicos, no entanto, não explora aspectos
comportamentais (habilidades e atitudes). O site também possibilita o preenchimento de um currículo padronizado eletronicamente solicitando dados da
identificação pessoal (filiação, RH, escolaridade) e experiência pregressa ou atual. Não há campo específico para explorar aspectos comportamentais.

CONCLUSOES
A pesquisa dos dados nos permite concluir que o processo seletivo inicialmente se fundamenta na avaliação de conhecimentos sem a identificação de habilidades e
atitudes que compõem o conceito de competências.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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TITULO Avaliação de competências nos anúncios de vagas da empresa Viamobilidade.

INTRODUCAO

A empresa analisada é integrante do Grupo CCR, referência de transporte coletivo no estado de São Paulo, subsidiando o uso do metrô. A empresa é responsável
pela operação, manutenção e investimentos na Linha 5–Lilás do Metrô de São Paulo há 20 anos, contemplando investimentos de mais de R$ 3 bilhões em
manutenção, conservação, melhorias, requalificação, adequação e expansão das linhas. Nesse projeto, dada a sua magnitude, são feitas inúmeras contratações e
nesse sentido pesquisaremos a qualidade deste procedimento analisando a inclusão das competências no processo do anúncio de vagas e cadastramento de
currículos promovidos no site da empresa. De acordo com Fleury e Fleury (2001), Gurgel ( 2018) e Fernandes (2007) a inclusão da avaliação de competências no
processo seletivo promove o sucesso e assertividade na relação candidatos e cargos desempenhados na Instituição, no entanto, é necessário a análise de
conhecimentos e comportamentos no processo seletivo.

OBJETIVOS Analisar se o anúncio de vagas aborda o conceito de gestão por competências, analisando os pré-requisitos voltados a conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA A pesquisa contou com a análise das vagas anunciadas no site da ViaMobilidade e meios de envio de currículo com foco em competências

RESULTADOS
O resultado na pesquisa da análise de vagas no site aborda pré-requisitos voltados a formação ou conhecimentos técnicos, no entanto, não explora aspectos
comportamentais (habilidades e atitudes). O site também possibilita o preenchimento de um currículo padronizado eletronicamente solicitando dados da
identificação pessoal (filiação, RH, escolaridade) e experiência pregressa ou atual. Não há campo específico para explorar aspectos comportamentais.

CONCLUSOES
A pesquisa dos dados nos permite concluir que o processo seletivo inicialmente se fundamenta na avaliação de conhecimentos sem a identificação de habilidades e
atitudes que compõem o conceito de competências.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4539745 - MONICA AZEVEDO LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de competências nos anúncios de vagas da empresa Viamobilidade.

INTRODUCAO

A empresa analisada é integrante do Grupo CCR, referência de transporte coletivo no estado de São Paulo, subsidiando o uso do metrô. A empresa é responsável
pela operação, manutenção e investimentos na Linha 5–Lilás do Metrô de São Paulo há 20 anos, contemplando investimentos de mais de R$ 3 bilhões em
manutenção, conservação, melhorias, requalificação, adequação e expansão das linhas. Nesse projeto, dada a sua magnitude, são feitas inúmeras contratações e
nesse sentido pesquisaremos a qualidade deste procedimento analisando a inclusão das competências no processo do anúncio de vagas e cadastramento de
currículos promovidos no site da empresa. De acordo com Fleury e Fleury (2001), Gurgel ( 2018) e Fernandes (2007) a inclusão da avaliação de competências no
processo seletivo promove o sucesso e assertividade na relação candidatos e cargos desempenhados na Instituição, no entanto, é necessário a análise de
conhecimentos e comportamentos no processo seletivo.

OBJETIVOS Analisar se o anúncio de vagas aborda o conceito de gestão por competências, analisando os pré-requisitos voltados a conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA A pesquisa contou com a análise das vagas anunciadas no site da ViaMobilidade e meios de envio de currículo com foco em competências

RESULTADOS
O resultado na pesquisa da análise de vagas no site aborda pré-requisitos voltados a formação ou conhecimentos técnicos, no entanto, não explora aspectos
comportamentais (habilidades e atitudes). O site também possibilita o preenchimento de um currículo padronizado eletronicamente solicitando dados da
identificação pessoal (filiação, RH, escolaridade) e experiência pregressa ou atual. Não há campo específico para explorar aspectos comportamentais.

CONCLUSOES
A pesquisa dos dados nos permite concluir que o processo seletivo inicialmente se fundamenta na avaliação de conhecimentos sem a identificação de habilidades e
atitudes que compõem o conceito de competências.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4577469 - ANA PAULA LIMA SANTIAGO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Avaliação de competências nos anúncios de vagas da empresa Viamobilidade.

INTRODUCAO

A empresa analisada é integrante do Grupo CCR, referência de transporte coletivo no estado de São Paulo, subsidiando o uso do metrô. A empresa é responsável
pela operação, manutenção e investimentos na Linha 5–Lilás do Metrô de São Paulo há 20 anos, contemplando investimentos de mais de R$ 3 bilhões em
manutenção, conservação, melhorias, requalificação, adequação e expansão das linhas. Nesse projeto, dada a sua magnitude, são feitas inúmeras contratações e
nesse sentido pesquisaremos a qualidade deste procedimento analisando a inclusão das competências no processo do anúncio de vagas e cadastramento de
currículos promovidos no site da empresa. De acordo com Fleury e Fleury (2001), Gurgel ( 2018) e Fernandes (2007) a inclusão da avaliação de competências no
processo seletivo promove o sucesso e assertividade na relação candidatos e cargos desempenhados na Instituição, no entanto, é necessário a análise de
conhecimentos e comportamentos no processo seletivo.

OBJETIVOS Analisar se o anúncio de vagas aborda o conceito de gestão por competências, analisando os pré-requisitos voltados a conhecimentos, habilidades e atitudes.

METODOLOGIA A pesquisa contou com a análise das vagas anunciadas no site da ViaMobilidade e meios de envio de currículo com foco em competências

RESULTADOS
O resultado na pesquisa da análise de vagas no site aborda pré-requisitos voltados a formação ou conhecimentos técnicos, no entanto, não explora aspectos
comportamentais (habilidades e atitudes). O site também possibilita o preenchimento de um currículo padronizado eletronicamente solicitando dados da
identificação pessoal (filiação, RH, escolaridade) e experiência pregressa ou atual. Não há campo específico para explorar aspectos comportamentais.

CONCLUSOES
A pesquisa dos dados nos permite concluir que o processo seletivo inicialmente se fundamenta na avaliação de conhecimentos sem a identificação de habilidades e
atitudes que compõem o conceito de competências.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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3565122 - CAROLINA OURO ALVES DE FREITAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO ABORDAGENS CINESIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES QUEIMADOS: FASE AMBULATORIAL

INTRODUCAO

Queimadura é um importante problema de saúde pública, ocasionando cerca de um milhão de acidentes por ano no Brasil, são lesões de caráter externo, podendo
atingir diversos tecidos orgânicos, as queimaduras são classificadas por sua profundidade em graus; 1ºgrau (epiderme), 2ºgrau (epiderme e derme), e 3ºgrau
(epiderme, derme, hipoderme e tecidos subcutâneos), ou pela superfície corporal afetada que corresponde por meio de porcentagem da área lesionada. O
profissional de fisioterapia por meio de sua avaliação criteriosa e constante, pode atuar diante desse paciente deste a internação até a fase ambulatorial, visando
evitar possíveis complicações sistêmicas e sequelas.

OBJETIVOS Verificar os resultados descritos na literatura sobre a abordagem cinesioterapêuticas em pacientes queimados.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, considerando a relevância do tema, com busca por artigos nas bases de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online),
PubMed e o Google Acadêmico, foram utilizados 204 artigos, destes foram incluídos 33 artigos que abordavam a atuação da fisioterapia utilizando como recurso a
cinesioterapia frente ao tratamento de pacientes queimados entre os anos de 2010 a 2020, e 171 foram excluídos por não mostrarem relevância, e/ou ter conteúdos
publicados anteriormente ao ano de 2010. Palavras-chaves: Fisioterapia, Queimaduras, Cinesioterapia, Reabilitação.

RESULTADOS

Os tratamentos fisioterapêuticos demonstraram que os recursos relativamente simples, como a cinesioterapia são eficientes. Tais exercícios terapêuticos são
imprescindíveis durante o tratamento do grande queimado. Além disto, a intervenção com exercícios possibilita o indivíduo tornar-se ativo promovendo a
independência funcional, ajudando na mobilidade articular e amplitude de movimento, contribuindo para a redução do número de procedimentos cirúrgicos
corretivos.

CONCLUSOES
O papel do fisioterapeuta é considerado de extrema importância tanto no âmbito hospitalar como na fase ambulatorial para recuperação adequada dos pacientes
queimados. Exercícios terapêuticos durante o tratamento do paciente queimado são imprescindíveis para prevenir sequelas e devolver o indivíduo a suas AVDS e
AVPS

REFERENCIAS

1. Melo SV et al. Efeito do método Samiball® na flexibilidade e expansibilidade em vítima de queimadura: relato de caso. Rev Bras Queimaduras. 2011;10(2):71-4
[acesso 26 abril 2020] Disponível em:http://rbqueimaduras.org.br/detalhe_artigo.asp?id=279 2. Prestes YA et al. Cinesioterapia aplicada em crianças e adultos
queimados: Uma revisão integrativa da literatura. Rev Bras Queimaduras. 2019;18(1):0[acesso 25 abril 2020]. Disponível
em:http://rbqueimaduras.org.br/detalhe_artigo.asp?id=279. 3. Porter C, Hardee J, Herndon DN, Suman OE. The role of exercise in the rehabilitation of patients with
severe burns. Exerc Sport Sci Rev. 2016;43(1): 34–40.[acesso 10 março 2020]. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4272612/#navcontent

Página 261



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11304 Administração de Empresas 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4037626 - IZABELLA FERREIRA LINS DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO DE PESSOAS EM UMA REDE DE LOJAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO

INTRODUCAO

A empresa Leroy Merlin atua no segmento de construção contando com mais de 9.000 colaboradores, fazendo parte de boas posições em rankings do setor
(ANAMACO, 2019). Considerando sua relevância na gestão do capital intelectual, analisamos nesse projeto a estrutura de RH, em específico recrutamento e seleção,
desenvolvimento, planos de carreira, remuneração e gestão de talentos. Tais subsistemas, são fundamentais para o acolhimento, desenvolvimento e retenção dos
talentos na organização. O uso das competências na gestão desse processo traz confiança, credibilidade e vínculo com colaborador.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi verificar se as atividades de gestão de pessoas consideram a análise de competências, firmando um objetivo de cunho mais
profissional e menos pessoal dentro das organizações.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso em profundidade, de modo qualitativo descrevendo os processos da área de recursos humanos da empresa Leroy Merlin. Foram
realizadas pesquisas teóricas, bibliográficas e entrevistas com questionários abertos com funcionários da organização.

RESULTADOS

Segundo Fleury (#38) Fleury (2001), Antunes (2016), Ashton e Morton (2005), Campos (2004) todo processo de gestão de pessoas abrangem a etapa de
recrutamento e seleção, a análise do currículo, a entrevista e dinâmica com os candidatos e avaliação final do gestor. Os treinamentos são periódicos e direcionados
a questões técnicas e comportamentais, além de projetos sociais que visam aspectos morais e éticos. O plano de carreira adota como critério avaliações de
desempenho que analisam conhecimentos, habilidades e atitudes do colaborador. Deste modo, todas as etapas relacionadas a gestão de pessoas na organização
adotam os conceitos de competências.

CONCLUSOES
Ao final podemos concluir que a Leroy Merlin adota o conceito de competências em todo seu sistema de gestão de pessoas, contribuindo com a efetividade dos
resultados financeiros.

REFERENCIAS

ANAMCO. Ranking varejo 2019. Disponível em: http://www.revistaanamaco.com.br/top-50---ranking-varejo---2019 Acessado em: 04. Junho. 2020 as 9h:25
ANTUNES, Gabriela. Recrutamento e Seleção. Fasul, 2016. Disponível em: https://www.fasul.edu.br/projetos/app/webroot/files/controle_eventos/ ce_producao/20
161022-110237_arquivo.pdf/. Acesso em: 23 abr. 2020. ASHTON, Chris; MORTON, Lynne. Managing talent for competitive advantage. Strategic Human Resource
Review, 4(5), p. 28(#38)#8722;31, 2005. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n.
spe, p. 183-196, 2001 .Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415- 65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).
access on 27 May 2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. CAMPOS, Keli Cristina de Lara et al . Avaliação do sistema de treinamento e
desenvolvimento em empresas paulistas de médio e grande porte. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre , v. 17, n. 3, p. 435- 446, 2004 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex t(#38)pid=S0102- 79722004000300015(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).access on 15 Mar. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0102-79722004000300015
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4044738 - MARIA AURELIA TELES GOMES MELO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO DE PESSOAS EM UMA REDE DE LOJAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO

INTRODUCAO

A empresa Leroy Merlin atua no segmento de construção contando com mais de 9.000 colaboradores, fazendo parte de boas posições em rankings do setor
(ANAMACO, 2019). Considerando sua relevância na gestão do capital intelectual, analisamos nesse projeto a estrutura de RH, em específico recrutamento e seleção,
desenvolvimento, planos de carreira, remuneração e gestão de talentos. Tais subsistemas, são fundamentais para o acolhimento, desenvolvimento e retenção dos
talentos na organização. O uso das competências na gestão desse processo traz confiança, credibilidade e vínculo com colaborador.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi verificar se as atividades de gestão de pessoas consideram a análise de competências, firmando um objetivo de cunho mais
profissional e menos pessoal dentro das organizações.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso em profundidade, de modo qualitativo descrevendo os processos da área de recursos humanos da empresa Leroy Merlin. Foram
realizadas pesquisas teóricas, bibliográficas e entrevistas com questionários abertos com funcionários da organização.

RESULTADOS

Segundo Fleury (#38) Fleury (2001), Antunes (2016), Ashton e Morton (2005), Campos (2004) todo processo de gestão de pessoas abrangem a etapa de
recrutamento e seleção, a análise do currículo, a entrevista e dinâmica com os candidatos e avaliação final do gestor. Os treinamentos são periódicos e direcionados
a questões técnicas e comportamentais, além de projetos sociais que visam aspectos morais e éticos. O plano de carreira adota como critério avaliações de
desempenho que analisam conhecimentos, habilidades e atitudes do colaborador. Deste modo, todas as etapas relacionadas a gestão de pessoas na organização
adotam os conceitos de competências.

CONCLUSOES
Ao final podemos concluir que a Leroy Merlin adota o conceito de competências em todo seu sistema de gestão de pessoas, contribuindo com a efetividade dos
resultados financeiros.

REFERENCIAS

ANAMCO. Ranking varejo 2019. Disponível em: http://www.revistaanamaco.com.br/top-50---ranking-varejo---2019 Acessado em: 04. Junho. 2020 as 9h:25
ANTUNES, Gabriela. Recrutamento e Seleção. Fasul, 2016. Disponível em: https://www.fasul.edu.br/projetos/app/webroot/files/controle_eventos/ ce_producao/20
161022-110237_arquivo.pdf/. Acesso em: 23 abr. 2020. ASHTON, Chris; MORTON, Lynne. Managing talent for competitive advantage. Strategic Human Resource
Review, 4(5), p. 28(#38)#8722;31, 2005. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n.
spe, p. 183-196, 2001 .Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415- 65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).
access on 27 May 2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. CAMPOS, Keli Cristina de Lara et al . Avaliação do sistema de treinamento e
desenvolvimento em empresas paulistas de médio e grande porte. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre , v. 17, n. 3, p. 435- 446, 2004 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex t(#38)pid=S0102- 79722004000300015(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).access on 15 Mar. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0102-79722004000300015
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4085981 - ROSIELE MARIA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO DE PESSOAS EM UMA REDE DE LOJAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO

INTRODUCAO

A empresa Leroy Merlin atua no segmento de construção contando com mais de 9.000 colaboradores, fazendo parte de boas posições em rankings do setor
(ANAMACO, 2019). Considerando sua relevância na gestão do capital intelectual, analisamos nesse projeto a estrutura de RH, em específico recrutamento e seleção,
desenvolvimento, planos de carreira, remuneração e gestão de talentos. Tais subsistemas, são fundamentais para o acolhimento, desenvolvimento e retenção dos
talentos na organização. O uso das competências na gestão desse processo traz confiança, credibilidade e vínculo com colaborador.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi verificar se as atividades de gestão de pessoas consideram a análise de competências, firmando um objetivo de cunho mais
profissional e menos pessoal dentro das organizações.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso em profundidade, de modo qualitativo descrevendo os processos da área de recursos humanos da empresa Leroy Merlin. Foram
realizadas pesquisas teóricas, bibliográficas e entrevistas com questionários abertos com funcionários da organização.

RESULTADOS

Segundo Fleury (#38) Fleury (2001), Antunes (2016), Ashton e Morton (2005), Campos (2004) todo processo de gestão de pessoas abrangem a etapa de
recrutamento e seleção, a análise do currículo, a entrevista e dinâmica com os candidatos e avaliação final do gestor. Os treinamentos são periódicos e direcionados
a questões técnicas e comportamentais, além de projetos sociais que visam aspectos morais e éticos. O plano de carreira adota como critério avaliações de
desempenho que analisam conhecimentos, habilidades e atitudes do colaborador. Deste modo, todas as etapas relacionadas a gestão de pessoas na organização
adotam os conceitos de competências.

CONCLUSOES
Ao final podemos concluir que a Leroy Merlin adota o conceito de competências em todo seu sistema de gestão de pessoas, contribuindo com a efetividade dos
resultados financeiros.

REFERENCIAS

ANAMCO. Ranking varejo 2019. Disponível em: http://www.revistaanamaco.com.br/top-50---ranking-varejo---2019 Acessado em: 04. Junho. 2020 as 9h:25
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spe, p. 183-196, 2001 .Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415- 65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).
access on 27 May 2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. CAMPOS, Keli Cristina de Lara et al . Avaliação do sistema de treinamento e
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4118600 - ANNA BEATRIZ MORALES COSTA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga Osvaldo da Silva

TITULO AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO DE PESSOAS EM UMA REDE DE LOJAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO

INTRODUCAO

A empresa Leroy Merlin atua no segmento de construção contando com mais de 9.000 colaboradores, fazendo parte de boas posições em rankings do setor
(ANAMACO, 2019). Considerando sua relevância na gestão do capital intelectual, analisamos nesse projeto a estrutura de RH, em específico recrutamento e seleção,
desenvolvimento, planos de carreira, remuneração e gestão de talentos. Tais subsistemas, são fundamentais para o acolhimento, desenvolvimento e retenção dos
talentos na organização. O uso das competências na gestão desse processo traz confiança, credibilidade e vínculo com colaborador.

OBJETIVOS
O objetivo desta pesquisa foi verificar se as atividades de gestão de pessoas consideram a análise de competências, firmando um objetivo de cunho mais
profissional e menos pessoal dentro das organizações.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso em profundidade, de modo qualitativo descrevendo os processos da área de recursos humanos da empresa Leroy Merlin. Foram
realizadas pesquisas teóricas, bibliográficas e entrevistas com questionários abertos com funcionários da organização.

RESULTADOS

Segundo Fleury (#38) Fleury (2001), Antunes (2016), Ashton e Morton (2005), Campos (2004) todo processo de gestão de pessoas abrangem a etapa de
recrutamento e seleção, a análise do currículo, a entrevista e dinâmica com os candidatos e avaliação final do gestor. Os treinamentos são periódicos e direcionados
a questões técnicas e comportamentais, além de projetos sociais que visam aspectos morais e éticos. O plano de carreira adota como critério avaliações de
desempenho que analisam conhecimentos, habilidades e atitudes do colaborador. Deste modo, todas as etapas relacionadas a gestão de pessoas na organização
adotam os conceitos de competências.

CONCLUSOES
Ao final podemos concluir que a Leroy Merlin adota o conceito de competências em todo seu sistema de gestão de pessoas, contribuindo com a efetividade dos
resultados financeiros.

REFERENCIAS
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161022-110237_arquivo.pdf/. Acesso em: 23 abr. 2020. ASHTON, Chris; MORTON, Lynne. Managing talent for competitive advantage. Strategic Human Resource
Review, 4(5), p. 28(#38)#8722;31, 2005. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n.
spe, p. 183-196, 2001 .Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415- 65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).
access on 27 May 2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. CAMPOS, Keli Cristina de Lara et al . Avaliação do sistema de treinamento e
desenvolvimento em empresas paulistas de médio e grande porte. Psicol. Reflex. Crit., Porto Alegre , v. 17, n. 3, p. 435- 446, 2004 . Available from
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3557952 - GABRIELLE ELISABETE DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO EFETIVIDADE DOS RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DE VAGINISMO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Uma vida sexual satisfatória é parte integrante da saúde global do ser humano e do bem-estar individual, ao contrário disto, pode ocorrer o aumento, a diminuição ou
nenhum desejo sexual, apresentando alterações e/ou perturbações no ciclo de resposta sexual, causadas por dificuldades ou quando não há uma resposta
satisfatória entre o desejo, a excitação e o orgasmo, sendo assim, classificada como disfunções sexuais, o que leva a uma relação sexual desgastante para si e/ou
para seu companheiro. Relacionado a mulher, a definição de disfunção sexual feminina (DSF) é caracterizada como uma incapacidade frequente e podem ser
categorizadas como permanentes ou adquiridas. Dentre as DSF’s, o Vaginismo é caracterizada por contração e por espasmos involuntários persistentes ou
recorrentes da musculatura perineal e/ou da musculatura do terço externo da vagina, tornando toda e qualquer tipo de penetração dolorida e desgastante para a
mulher.

OBJETIVOS Elencar os recursos fisioterapêuticos adequados para o tratamento de vaginismo.

METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica. Foram selecionados e analisados através do levantamento bibliográfico de livros e periódicos
disponíveis dos anos 2010 à 2020, nas bases de dados de artigos periódicos como SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e Biblioteca Virtual em saúde (BVS). A
busca nos bancos de dados foi realizada de acordo com as terminologias registradas nos descritores em ciência da saúde (DeCS) pela Biblioteca Virtual em Saúde:
Disfunções Sexuais Fisiológicas, Vaginismo/Terapia, Fisioterapia e Saúde da Mulher que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol.
Palavras-Chave: Saúde da Mulher. Disfunção Sexual Feminina. Vaginismo. Fisioterapia. Condutas fisioterapêuticas.

RESULTADOS

O tratamento de disfunções sexuais é multidisciplinar com avaliação psicológica, sexológica e fisioterápica, seguida da terapia sexual de base cognitiva amparada
em tratamento de medicina sexual que inclui medicações ansiolíticas e tópicas. O vaginismo é uma das principais disfunções sexuais. A fisioterapia é uma recente
área no tratamento das disfun¬ções sexuais femininas, tendo como objetivos avaliar, prevenir e tratar as patologias sexuais, porem ainda há pouca padronização nos
tratamentos. Os recursos citados foram o uso de dilatadores vaginais e digitopressão para estenose vaginal; e a eletroestimulação, a cinesioterapia e a terapia
manual para o tratamento do vaginismo e da dispareunia nesta revisão bibliográfica narrativa. Apesar da pequena quantidade de estudos encontrados, também se
pode concluir que a atuação da fisioterapia nas disfunções sexuais é importante e traz resultados positivos.

CONCLUSOES
A procura por tratamento para as DSF é um novo campo, porém, há claras evidências quanto à necessidade de mais pesquisas randomizadas e controladas para
maior validação das intervenções utilizadas. O fisioterapeuta disponibiliza de métodos avaliativos, que proporcionam a elaboração de objetivos específicos e
emprego das intervenções mais indicadas para cada disfunção sexual, visando à obtenção de resultados positivos.

REFERENCIAS
1 Santos LMSS, da Silva MRG, Latorre GFS. Jorge LB. Tratamento da disfunção sexual feminina através da utilização de dilatadores vaginais. Rev da AMRIGS. 2019;
63(1): 85-88. 2 Tomem A, Fracaro G, Nunes EFC, Latorre GFS. A fisioterapia pélvica no tratamento de mulheres portadoras de vaginismo. Rev. Ciênc. Méd. 2015;
24(3): 121-130. 3 Schafascheck E, Roedel APL, Nunes EFC, Latorre GFS. Fisioterapia no vaginismo – estudo de caso. Rev Insp Mov Saud. 2020; 20(2): 1-10.
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2818078 - THIERRY SILVA JACOMO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiana Martins e Martins de Oliveira PAULO BRAZ-SILVA

TITULO AVALIAÇÃO CITOMORFOMÉTRICA DE CÉLULAS EPITELIAIS ORAIS DE PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE EM USO DE BISFOSFONATOS

INTRODUCAO
A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma grave desordem genética ligada ao X, em que os pacientes apresentam deterioração muscular e baixa expectativa de
vida. O tratamento para DMD consiste em retardar o progresso da doença com medicamentos como corticosteroides, bifosfonatos orais (BPO) e vitaminas.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo foi avaliar esfregaços citológicos de células epiteliais orais em pacientes DMD em uso de alendronato (DMDA), pacientes sem uso de
alendronato (DMD) e normorreativos, para verificar se a própria condição sistêmica dos pacientes e o uso contínuo de corticoides e alendronato apresentam alguma
alteração celular e toxicidade ao tecido mole respectivamente.

METODOLOGIA

Este estudo foi aprovado pelo CEP Nº 77739717.1.0000.0075. Foram incluídos no estudo 9 pacientes com DMD, sendo que 2 ainda não faziam uso de Alendronato e
5 do grupo controle (GC). As coletas de citologia esfoliativa foram realizadas em mucosa jugal bilateral e processadas para avaliação citomorfológica pela técnica
de Papanicolau. Foram capturadas imagens citológicas utilizando uma câmera (Canon Eos Rebel Xsi), conectada a um computador e microscópio. Cinquenta células
foram claramente definidas e em seguida, a razão entre diâmetro do núcleo e citoplasma (N/C) foram medidas usando o software Axiovision®(#38)#65039; Rel 4.8.
Um programa de computador (Graphpad – Prism 5.0 para MAC OS XV®(#38)#65039;) foi utilizado para análise estatística entre os grupos utilizando o teste de
Mann-Whitney U com nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A idade dos pacientes variou de 22,8 ± 5,3 anos para o grupo DMD e 17,0 ± 2,3 para o grupo controle. Todos os pacientes portadores de DMD, independentemente do
uso de Alendronato, apresentaram diferença estatística no tamanho do citoplasma (p(#60)0.0001) e na razão N/C (p(#60)0.0001), quando comparados com o GC.
Houve um paciente DMDA que apresentou osteonecrose dos maxilares relacionada a medicação (MRONJ). Quando comparado com os demais pacientes DMD do
estudo – incluindo os que não usavam Alendronato – o tamanho citoplasmático (média de 1,20µm) e nuclear (média de 0,20µm) mostrou-se significativamente
maior, sem apresentar alteração significante na razão N/C, mantendo proporções celulares comuns à pacientes com DMD (valor médio de 0,52µm de citoplasma e
0,08µm de núcleo). O grupo DMDA apresentou maior tamanho nuclear (valor médio de 0,11 µm) e citoplasmático (valor médio de 0,62 µm) do que o grupo controle
(citoplasma 0,60µm e núcleo 0,08µm) significantes e com razão N/C estatisticamente significante.

CONCLUSOES Os dados obtidos sugerem que o uso prolongado de corticosteroides e BPO3 apresentam toxicidade também para o tecido mole da mucosa oral.

REFERENCIAS

1. Atance EP, Ballester Herrera MJ, Márquez de La Plata MA, Cano EM, Vilchez RMC. Alendronato en el tratamiento de la osteoporosis secundaria a la distrofia
muscular de Duchenne. An Pediatr (Barc). 2011;74(2):122-125. 2. Bell JM, Shields MD, Watters J, et al. Interventions to prevent and treat corticosteroid-induced
osteoporosis and prevent osteoporotic fractures in Duchenne muscular dystrophy. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1):CD010899. 3. Campos L, Miziara LNB,
Gallottini M, Ortega K, Martins F. Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in a Duchenne Muscular Dystrophy Patient. Photodiagnosis and Photodynamic
Therapy 2020.
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Fabiana Martins e Martins de Oliveira PAULO BRAZ-SILVA

TITULO AVALIAÇÃO CITOMORFOMÉTRICA DE CÉLULAS EPITELIAIS ORAIS DE PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE EM USO DE BISFOSFONATOS

INTRODUCAO
A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma grave desordem genética ligada ao X, em que os pacientes apresentam deterioração muscular e baixa expectativa de
vida. O tratamento para DMD consiste em retardar o progresso da doença com medicamentos como corticosteroides, bifosfonatos orais (BPO) e vitaminas.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo foi avaliar esfregaços citológicos de células epiteliais orais em pacientes DMD em uso de alendronato (DMDA), pacientes sem uso de
alendronato (DMD) e normorreativos, para verificar se a própria condição sistêmica dos pacientes e o uso contínuo de corticoides e alendronato apresentam alguma
alteração celular e toxicidade ao tecido mole respectivamente.

METODOLOGIA

Este estudo foi aprovado pelo CEP Nº 77739717.1.0000.0075. Foram incluídos no estudo 9 pacientes com DMD, sendo que 2 ainda não faziam uso de Alendronato e
5 do grupo controle (GC). As coletas de citologia esfoliativa foram realizadas em mucosa jugal bilateral e processadas para avaliação citomorfológica pela técnica
de Papanicolau. Foram capturadas imagens citológicas utilizando uma câmera (Canon Eos Rebel Xsi), conectada a um computador e microscópio. Cinquenta células
foram claramente definidas e em seguida, a razão entre diâmetro do núcleo e citoplasma (N/C) foram medidas usando o software Axiovision®(#38)#65039; Rel 4.8.
Um programa de computador (Graphpad – Prism 5.0 para MAC OS XV®(#38)#65039;) foi utilizado para análise estatística entre os grupos utilizando o teste de
Mann-Whitney U com nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A idade dos pacientes variou de 22,8 ± 5,3 anos para o grupo DMD e 17,0 ± 2,3 para o grupo controle. Todos os pacientes portadores de DMD, independentemente do
uso de Alendronato, apresentaram diferença estatística no tamanho do citoplasma (p(#60)0.0001) e na razão N/C (p(#60)0.0001), quando comparados com o GC.
Houve um paciente DMDA que apresentou osteonecrose dos maxilares relacionada a medicação (MRONJ). Quando comparado com os demais pacientes DMD do
estudo – incluindo os que não usavam Alendronato – o tamanho citoplasmático (média de 1,20µm) e nuclear (média de 0,20µm) mostrou-se significativamente
maior, sem apresentar alteração significante na razão N/C, mantendo proporções celulares comuns à pacientes com DMD (valor médio de 0,52µm de citoplasma e
0,08µm de núcleo). O grupo DMDA apresentou maior tamanho nuclear (valor médio de 0,11 µm) e citoplasmático (valor médio de 0,62 µm) do que o grupo controle
(citoplasma 0,60µm e núcleo 0,08µm) significantes e com razão N/C estatisticamente significante.

CONCLUSOES Os dados obtidos sugerem que o uso prolongado de corticosteroides e BPO3 apresentam toxicidade também para o tecido mole da mucosa oral.

REFERENCIAS

1. Atance EP, Ballester Herrera MJ, Márquez de La Plata MA, Cano EM, Vilchez RMC. Alendronato en el tratamiento de la osteoporosis secundaria a la distrofia
muscular de Duchenne. An Pediatr (Barc). 2011;74(2):122-125. 2. Bell JM, Shields MD, Watters J, et al. Interventions to prevent and treat corticosteroid-induced
osteoporosis and prevent osteoporotic fractures in Duchenne muscular dystrophy. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1(1):CD010899. 3. Campos L, Miziara LNB,
Gallottini M, Ortega K, Martins F. Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw in a Duchenne Muscular Dystrophy Patient. Photodiagnosis and Photodynamic
Therapy 2020.
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3700062 - MAYRA EDUARDA FERNANDES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO RELAÇÃO ENTRE OBESIDADE DE CÂNCER DE TIREOIDE

INTRODUCAO

A obesidade é uma doença crônica que pode comprometer a saúde do indivíduo, caracterizada pelo acúmulo anormal ou excesso de gordura corporal. No Brasil,
houve aumento de 67,8% nos últimos 13 anos. Os mecanismos moleculares que justificam a obesidade aumentar o risco de câncer em geral, é porque ela induz
alterações patológicas, aumento de insulina, glicemia, lipídeo, respostas inflamatórias como um todo. Porém, vários estudos epidemiológicos evidenciam que há
uma forte associação entre obesidade e câncer de tireoide, principalmente pelo fato que ambas aumentaram seus índices em uma mesma época.

OBJETIVOS Revisar sobre a relação entre obesidade e câncer de tiroide.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa de publicações, exceto “books and documents” na base de dados PubMed. A estratégia de busca foi ((Obesity, Abdominal) OR Obesity)
AND ((Thyroid Neoplasms) OR (Thyroid Carcinoma, Anaplastic) OR (Thyroid Cancer, Papillary)), de artigos dos últimos 5 anos, independente de idiomas. Priorizou-se
a seleção de revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados.

RESULTADOS

O objetivo de todos os 5 artigos analisados era o mesmo, investigar se há uma real relação entre um indivíduo ser obeso e desenvolver câncer de tireoide. Foi
constatado que todos concordam que existe verdade entre essa associação. Dois dos estudos afirmam que o hormônio estradiol está ligado ao fato de existirem
mais casos desse câncer em mulheres obesas na menopausa, isso porque esse hormônio é relacionado com o tecido adiposo e aumenta a proliferação celular em
PTC (câncer de tireoide papilar). Outros dois estudos concordam que uma dieta hiperlipidica acelera o crescimento do câncer de tireoide e promovem transformação
mais prevalente em anaplasica e folicular. E por fim, um estudo relacionou positivamente o IMC alto com esse câncer em mulheres e homens.

CONCLUSOES Existe uma relação sugestiva entre câncer de tireoide e obesidade. Essas associações podem ser por vários mecanismos fisiopatológicos propostos.

REFERENCIAS

1. Recine E., Radaelli P. Obesidade e Desnutrição [publicação web]; acesso em: [12 de agosto de 2020]. Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/obesidade_desnutricao.pdf 2. Penido A., Brasileiros atingem maior índice de obesidade nos últimos treze anos
[publicação web]; 2019. Acessado em: [12 de agosto de 2020]. Disponível em https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45612-brasileiros-atingem-maior-
indice-de-obesidade-nos-ultimos-treze-anos 3. Singh S, Facciorusso A, Singh AG, Casteele NV, Zarrinpar A, Prokop LJ,... (#38) Sandborn WJ. Obesity and response to
anti-tumor necrosis factor-(#38)#945; agents in patients with select immune-mediated inflammatory diseases: A systematic review and meta-analysis. PloS one,
2018; 13(5), e0195123.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DOS NÓDULOS MAMÁRIOS SUSPEITOS

INTRODUCAO

O câncer de mama é o mais incidente nas mulheres em todo o mundo e possui alta taxa de mortalidade. As principais manifestações clínicas são nódulo na mama
e/ou axila, dor mamária e alterações da pele da mama, como retrações e abaulamentos. Alguns fatores de risco são hereditários como as mutações nos genes
BRCA1 e BRCA2, hormonais, uso de tabaco, excesso de gordura corporal e ingestão de bebidas alcoólicas. No entanto, existem fatores considerados de proteção
para o câncer de mama como a prática de exercícios físicos e amamentação. O diagnóstico pode ser feito por mamografia, ressonância magnética e
ultrassonografia. Para padronizar os resultados e facilitar as condutas médicas, foi criado o sistema ACR-BIRADS. Os nódulos mamários estão classificados no ACR-
BIRADS 4 e 5 como suspeitos e altamente suspeitos de malignidade, respectivamente. Nessas categorias, é necessário realizar a biópsia para confirmar o achado.
As opções terapêuticas mais utilizadas são quimioterapia, cirurgia, imunoterapia, radioterapia e hormonioterapia.

OBJETIVOS Mostrar nódulos sólidos caracterizados pela ultrassonografia e classificados como ACR-BIRADS 4 e 5, bem como seu diagnóstico histopatológico.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa e ensaio pictórico de nódulos classificados como ACR-BIRADS 4 e 5 apresentados em artigos publicados nos últimos 10 anos das
bases de dados PubMed, LILACS e Scielo. As palavras chaves usadas foram: Mama; Neoplasias da mama; Ultrassonografia mamária; Câncer de mama; Carcinoma
de mama.

RESULTADOS
Foram selecionados artigos com imagens de boa qualidade e típicas das classificações ACR-BIRADS 4 e 5. Entre os casos selecionados pode se observar os
seguintes achados imaginológicos: hipoecogenicidade, irregularidade, margem microlobulada, indistinta ou espiculada e sombra acústica posterior.

CONCLUSOES
Visto o seu alto grau de incidência e mortalidade nas mulheres, o conhecimento das características suspeitas e habituais dos nódulos mamários é uma habilidade
médica factível, importante e fundamental. O ensaio pictórico agrega conhecimento durante o curso de Medicina.

REFERENCIAS

1. Gweon HM, Son EJ, Youk JH, Kim JA, Chung J. Value of the US BI-RADS final assessment following mastectomy: BI-RADS 4 and 5 lesions. Acta radiol.
2012;53(3):255–60. 2. Levy L, Suissa M, Chiche JF, Teman G, Martin B. BIRADS ultrasonography. Eur J Radiol. 2007;61(2):202–11. 3. Raza S, Chikarmane SA, Neilsen
SS, Zorn LM, Birdwell RL. BI-RADS 3, 4, and 5 lesions: Value of US in management - Follow-up and outcome. Radiology. 2008;248(3):773–81. 4. Taskin F, Koseoglu K,
Ozbas S, Erkus M, Karaman C. Sonographic features of histopathologically benign solid breast lesions that have been classified as BI-RADS 4 on sonography. J Clin
Ultrasound. 2012;40(5):261–5. 5. Torres-Tabanera M, Cárdenas-Rebollo JM, Villar-Castaño P, Sánchez-Gómez SM, Cobo-Soler J, Montoro-Martos EE, et al. Análisis
del valor predictivo positivo de las subcategorías BI-RADS®4: resultados preliminares en 880 lesiones. Radiologia. 2012;54(6):520–31. 6. Duarte RD, Furtado AA,
Lermen Jr. A, Borges L, Carvalho ÊM, Neves HZ, et al. Lesões mamárias incomuns: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2005;38(5):371–6. 7. INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. A situação do câncer de mama no Brasil: síntese de dados dos sistemas de informação. Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva, Rio de Janeiro, 2019. 8.SILVA, Pamella Araújo da; RIULI, Sueli da Silva. Câncer de mama: fatores de risco e detecção precoce. Revista
Brasileira de Enfermagem, Uberaba/MG, 2012.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DOS NÓDULOS MAMÁRIOS SUSPEITOS

INTRODUCAO

O câncer de mama é o mais incidente nas mulheres em todo o mundo e possui alta taxa de mortalidade. As principais manifestações clínicas são nódulo na mama
e/ou axila, dor mamária e alterações da pele da mama, como retrações e abaulamentos. Alguns fatores de risco são hereditários como as mutações nos genes
BRCA1 e BRCA2, hormonais, uso de tabaco, excesso de gordura corporal e ingestão de bebidas alcoólicas. No entanto, existem fatores considerados de proteção
para o câncer de mama como a prática de exercícios físicos e amamentação. O diagnóstico pode ser feito por mamografia, ressonância magnética e
ultrassonografia. Para padronizar os resultados e facilitar as condutas médicas, foi criado o sistema ACR-BIRADS. Os nódulos mamários estão classificados no ACR-
BIRADS 4 e 5 como suspeitos e altamente suspeitos de malignidade, respectivamente. Nessas categorias, é necessário realizar a biópsia para confirmar o achado.
As opções terapêuticas mais utilizadas são quimioterapia, cirurgia, imunoterapia, radioterapia e hormonioterapia.

OBJETIVOS Mostrar nódulos sólidos caracterizados pela ultrassonografia e classificados como ACR-BIRADS 4 e 5, bem como seu diagnóstico histopatológico.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa e ensaio pictórico de nódulos classificados como ACR-BIRADS 4 e 5 apresentados em artigos publicados nos últimos 10 anos das
bases de dados PubMed, LILACS e Scielo. As palavras chaves usadas foram: Mama; Neoplasias da mama; Ultrassonografia mamária; Câncer de mama; Carcinoma
de mama.

RESULTADOS
Foram selecionados artigos com imagens de boa qualidade e típicas das classificações ACR-BIRADS 4 e 5. Entre os casos selecionados pode se observar os
seguintes achados imaginológicos: hipoecogenicidade, irregularidade, margem microlobulada, indistinta ou espiculada e sombra acústica posterior.

CONCLUSOES
Visto o seu alto grau de incidência e mortalidade nas mulheres, o conhecimento das características suspeitas e habituais dos nódulos mamários é uma habilidade
médica factível, importante e fundamental. O ensaio pictórico agrega conhecimento durante o curso de Medicina.

REFERENCIAS

1. Gweon HM, Son EJ, Youk JH, Kim JA, Chung J. Value of the US BI-RADS final assessment following mastectomy: BI-RADS 4 and 5 lesions. Acta radiol.
2012;53(3):255–60. 2. Levy L, Suissa M, Chiche JF, Teman G, Martin B. BIRADS ultrasonography. Eur J Radiol. 2007;61(2):202–11. 3. Raza S, Chikarmane SA, Neilsen
SS, Zorn LM, Birdwell RL. BI-RADS 3, 4, and 5 lesions: Value of US in management - Follow-up and outcome. Radiology. 2008;248(3):773–81. 4. Taskin F, Koseoglu K,
Ozbas S, Erkus M, Karaman C. Sonographic features of histopathologically benign solid breast lesions that have been classified as BI-RADS 4 on sonography. J Clin
Ultrasound. 2012;40(5):261–5. 5. Torres-Tabanera M, Cárdenas-Rebollo JM, Villar-Castaño P, Sánchez-Gómez SM, Cobo-Soler J, Montoro-Martos EE, et al. Análisis
del valor predictivo positivo de las subcategorías BI-RADS®4: resultados preliminares en 880 lesiones. Radiologia. 2012;54(6):520–31. 6. Duarte RD, Furtado AA,
Lermen Jr. A, Borges L, Carvalho ÊM, Neves HZ, et al. Lesões mamárias incomuns: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2005;38(5):371–6. 7. INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. A situação do câncer de mama no Brasil: síntese de dados dos sistemas de informação. Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva, Rio de Janeiro, 2019. 8.SILVA, Pamella Araújo da; RIULI, Sueli da Silva. Câncer de mama: fatores de risco e detecção precoce. Revista
Brasileira de Enfermagem, Uberaba/MG, 2012.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DOS NÓDULOS MAMÁRIOS SUSPEITOS

INTRODUCAO

O câncer de mama é o mais incidente nas mulheres em todo o mundo e possui alta taxa de mortalidade. As principais manifestações clínicas são nódulo na mama
e/ou axila, dor mamária e alterações da pele da mama, como retrações e abaulamentos. Alguns fatores de risco são hereditários como as mutações nos genes
BRCA1 e BRCA2, hormonais, uso de tabaco, excesso de gordura corporal e ingestão de bebidas alcoólicas. No entanto, existem fatores considerados de proteção
para o câncer de mama como a prática de exercícios físicos e amamentação. O diagnóstico pode ser feito por mamografia, ressonância magnética e
ultrassonografia. Para padronizar os resultados e facilitar as condutas médicas, foi criado o sistema ACR-BIRADS. Os nódulos mamários estão classificados no ACR-
BIRADS 4 e 5 como suspeitos e altamente suspeitos de malignidade, respectivamente. Nessas categorias, é necessário realizar a biópsia para confirmar o achado.
As opções terapêuticas mais utilizadas são quimioterapia, cirurgia, imunoterapia, radioterapia e hormonioterapia.

OBJETIVOS Mostrar nódulos sólidos caracterizados pela ultrassonografia e classificados como ACR-BIRADS 4 e 5, bem como seu diagnóstico histopatológico.

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa e ensaio pictórico de nódulos classificados como ACR-BIRADS 4 e 5 apresentados em artigos publicados nos últimos 10 anos das
bases de dados PubMed, LILACS e Scielo. As palavras chaves usadas foram: Mama; Neoplasias da mama; Ultrassonografia mamária; Câncer de mama; Carcinoma
de mama.

RESULTADOS
Foram selecionados artigos com imagens de boa qualidade e típicas das classificações ACR-BIRADS 4 e 5. Entre os casos selecionados pode se observar os
seguintes achados imaginológicos: hipoecogenicidade, irregularidade, margem microlobulada, indistinta ou espiculada e sombra acústica posterior.

CONCLUSOES
Visto o seu alto grau de incidência e mortalidade nas mulheres, o conhecimento das características suspeitas e habituais dos nódulos mamários é uma habilidade
médica factível, importante e fundamental. O ensaio pictórico agrega conhecimento durante o curso de Medicina.

REFERENCIAS

1. Gweon HM, Son EJ, Youk JH, Kim JA, Chung J. Value of the US BI-RADS final assessment following mastectomy: BI-RADS 4 and 5 lesions. Acta radiol.
2012;53(3):255–60. 2. Levy L, Suissa M, Chiche JF, Teman G, Martin B. BIRADS ultrasonography. Eur J Radiol. 2007;61(2):202–11. 3. Raza S, Chikarmane SA, Neilsen
SS, Zorn LM, Birdwell RL. BI-RADS 3, 4, and 5 lesions: Value of US in management - Follow-up and outcome. Radiology. 2008;248(3):773–81. 4. Taskin F, Koseoglu K,
Ozbas S, Erkus M, Karaman C. Sonographic features of histopathologically benign solid breast lesions that have been classified as BI-RADS 4 on sonography. J Clin
Ultrasound. 2012;40(5):261–5. 5. Torres-Tabanera M, Cárdenas-Rebollo JM, Villar-Castaño P, Sánchez-Gómez SM, Cobo-Soler J, Montoro-Martos EE, et al. Análisis
del valor predictivo positivo de las subcategorías BI-RADS®4: resultados preliminares en 880 lesiones. Radiologia. 2012;54(6):520–31. 6. Duarte RD, Furtado AA,
Lermen Jr. A, Borges L, Carvalho ÊM, Neves HZ, et al. Lesões mamárias incomuns: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2005;38(5):371–6. 7. INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. A situação do câncer de mama no Brasil: síntese de dados dos sistemas de informação. Instituto Nacional de Câncer
José Alencar Gomes da Silva, Rio de Janeiro, 2019. 8.SILVA, Pamella Araújo da; RIULI, Sueli da Silva. Câncer de mama: fatores de risco e detecção precoce. Revista
Brasileira de Enfermagem, Uberaba/MG, 2012.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Internacionalização da Los Paleteros

INTRODUCAO

A história das paletas mexicanas é rodeada de suposições. Uma delas é que o picolé artesanal teria surgido, aproximadamente, em 1940, em Tocumbo, no estado de
Michoacán, México, onde foi feito um monumento em homenagem ao sorvete. Neste povoado a paleta é uma importante atividade econômica. As paletas pesam
cerca de 120g, maiores que os tradicionais picolés, e possuem diversos sabores e recheios, não utilizando-se de produtos químicos, com o intuito de garantir o sabor
fiel dos ingredientes. Aproveitando uma tendência no mercado brasileiro, a Los Paleteros surgiu em 2012, com uma primeira loja em Balneário Camboriú (SC), e
tornou-se a primeira rede especializada em paletas mexicanas no país. Nem tudo, porém, é motivo de celebração para a rede, que já foi muito maior. Assim como
qualquer negócio, um setor lucrativo rapidamente atrai muitos competidores, o que faz com que margens sejam diminuídas e as empresas precisem se reinventar
para permanecerem atuantes no mercado. A Los Paleteros, atualmente, conta com mais de 100 lojas em 12 estados, tendo inovado em produtos, parcerias e no
modelo de negócios. Uma inovação que este trabalho se propõe a apresentar é a internacionalização da marca, com a introdução de um produto a base de açaí em
Cancún, México. O diferencial é levar para os mexicanos as paletas recheadas, que não são vendidas no país. O local foi escolhido devido à forte presença de praias
turísticas e a falta de produtos similares. A decisão de exportar, segundo Kotler (2000), faz parte da decisão de marketing internacional e uma empresa que quer ser
mundialmente reconhecida deve passar por essa etapa.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Los Paleteros, empresa especializada em paletas mexicanas.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

Com o surgimento da tendência das Paletas Mexicanas, o mercado se tornou muito mais competitivo, pois muitas paleterias foram criadas. Em 2015, eram mais de
146 marcas se aventurando no mercado brasileiro. Alguns anos depois, poucas restaram, dada a elevada competição. Aquelas que sobreviveram conseguiram
perceber uma mudança no comportamento de consumo e se adaptaram a essa situação. Algumas marcas, como a Los Paleteros, migraram para quiosques ou
instalaram seus freezers em comércios tradicionais, como mercados e restaurantes, criando novos pontos de vendas. Para continuar diferenciando-se, a proposta
de internacionalização da marca permite à empresa, segundo Costa e Santos (2012), buscar novos mercados e consumidores e ampliar seu faturamento.

CONCLUSOES
Devido à redução do consumo das paletas mexicanas no mercado brasileiro, a solução apresentada é exportar o produto para o México, país de origem das paletas,
para expandir os negócios da empresa, acessando novos mercados e consumidores.

REFERENCIAS
COSTA, A. J. D.; SANTOS, E. R. S. Estratégia e negócios das empresas diante da internacionalização. Curitiba: Intersaberes, 2012. KOTLER, Philip, Administração de
Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Internacionalização da Los Paleteros

INTRODUCAO

A história das paletas mexicanas é rodeada de suposições. Uma delas é que o picolé artesanal teria surgido, aproximadamente, em 1940, em Tocumbo, no estado de
Michoacán, México, onde foi feito um monumento em homenagem ao sorvete. Neste povoado a paleta é uma importante atividade econômica. As paletas pesam
cerca de 120g, maiores que os tradicionais picolés, e possuem diversos sabores e recheios, não utilizando-se de produtos químicos, com o intuito de garantir o sabor
fiel dos ingredientes. Aproveitando uma tendência no mercado brasileiro, a Los Paleteros surgiu em 2012, com uma primeira loja em Balneário Camboriú (SC), e
tornou-se a primeira rede especializada em paletas mexicanas no país. Nem tudo, porém, é motivo de celebração para a rede, que já foi muito maior. Assim como
qualquer negócio, um setor lucrativo rapidamente atrai muitos competidores, o que faz com que margens sejam diminuídas e as empresas precisem se reinventar
para permanecerem atuantes no mercado. A Los Paleteros, atualmente, conta com mais de 100 lojas em 12 estados, tendo inovado em produtos, parcerias e no
modelo de negócios. Uma inovação que este trabalho se propõe a apresentar é a internacionalização da marca, com a introdução de um produto a base de açaí em
Cancún, México. O diferencial é levar para os mexicanos as paletas recheadas, que não são vendidas no país. O local foi escolhido devido à forte presença de praias
turísticas e a falta de produtos similares. A decisão de exportar, segundo Kotler (2000), faz parte da decisão de marketing internacional e uma empresa que quer ser
mundialmente reconhecida deve passar por essa etapa.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Los Paleteros, empresa especializada em paletas mexicanas.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

Com o surgimento da tendência das Paletas Mexicanas, o mercado se tornou muito mais competitivo, pois muitas paleterias foram criadas. Em 2015, eram mais de
146 marcas se aventurando no mercado brasileiro. Alguns anos depois, poucas restaram, dada a elevada competição. Aquelas que sobreviveram conseguiram
perceber uma mudança no comportamento de consumo e se adaptaram a essa situação. Algumas marcas, como a Los Paleteros, migraram para quiosques ou
instalaram seus freezers em comércios tradicionais, como mercados e restaurantes, criando novos pontos de vendas. Para continuar diferenciando-se, a proposta
de internacionalização da marca permite à empresa, segundo Costa e Santos (2012), buscar novos mercados e consumidores e ampliar seu faturamento.

CONCLUSOES
Devido à redução do consumo das paletas mexicanas no mercado brasileiro, a solução apresentada é exportar o produto para o México, país de origem das paletas,
para expandir os negócios da empresa, acessando novos mercados e consumidores.

REFERENCIAS
COSTA, A. J. D.; SANTOS, E. R. S. Estratégia e negócios das empresas diante da internacionalização. Curitiba: Intersaberes, 2012. KOTLER, Philip, Administração de
Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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4136250 - BRUNO SENA DA CRUZ 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Internacionalização da Los Paleteros

INTRODUCAO

A história das paletas mexicanas é rodeada de suposições. Uma delas é que o picolé artesanal teria surgido, aproximadamente, em 1940, em Tocumbo, no estado de
Michoacán, México, onde foi feito um monumento em homenagem ao sorvete. Neste povoado a paleta é uma importante atividade econômica. As paletas pesam
cerca de 120g, maiores que os tradicionais picolés, e possuem diversos sabores e recheios, não utilizando-se de produtos químicos, com o intuito de garantir o sabor
fiel dos ingredientes. Aproveitando uma tendência no mercado brasileiro, a Los Paleteros surgiu em 2012, com uma primeira loja em Balneário Camboriú (SC), e
tornou-se a primeira rede especializada em paletas mexicanas no país. Nem tudo, porém, é motivo de celebração para a rede, que já foi muito maior. Assim como
qualquer negócio, um setor lucrativo rapidamente atrai muitos competidores, o que faz com que margens sejam diminuídas e as empresas precisem se reinventar
para permanecerem atuantes no mercado. A Los Paleteros, atualmente, conta com mais de 100 lojas em 12 estados, tendo inovado em produtos, parcerias e no
modelo de negócios. Uma inovação que este trabalho se propõe a apresentar é a internacionalização da marca, com a introdução de um produto a base de açaí em
Cancún, México. O diferencial é levar para os mexicanos as paletas recheadas, que não são vendidas no país. O local foi escolhido devido à forte presença de praias
turísticas e a falta de produtos similares. A decisão de exportar, segundo Kotler (2000), faz parte da decisão de marketing internacional e uma empresa que quer ser
mundialmente reconhecida deve passar por essa etapa.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Los Paleteros, empresa especializada em paletas mexicanas.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

Com o surgimento da tendência das Paletas Mexicanas, o mercado se tornou muito mais competitivo, pois muitas paleterias foram criadas. Em 2015, eram mais de
146 marcas se aventurando no mercado brasileiro. Alguns anos depois, poucas restaram, dada a elevada competição. Aquelas que sobreviveram conseguiram
perceber uma mudança no comportamento de consumo e se adaptaram a essa situação. Algumas marcas, como a Los Paleteros, migraram para quiosques ou
instalaram seus freezers em comércios tradicionais, como mercados e restaurantes, criando novos pontos de vendas. Para continuar diferenciando-se, a proposta
de internacionalização da marca permite à empresa, segundo Costa e Santos (2012), buscar novos mercados e consumidores e ampliar seu faturamento.

CONCLUSOES
Devido à redução do consumo das paletas mexicanas no mercado brasileiro, a solução apresentada é exportar o produto para o México, país de origem das paletas,
para expandir os negócios da empresa, acessando novos mercados e consumidores.

REFERENCIAS
COSTA, A. J. D.; SANTOS, E. R. S. Estratégia e negócios das empresas diante da internacionalização. Curitiba: Intersaberes, 2012. KOTLER, Philip, Administração de
Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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4136276 - THIAGO ROCHA GOMES DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Internacionalização da Los Paleteros

INTRODUCAO

A história das paletas mexicanas é rodeada de suposições. Uma delas é que o picolé artesanal teria surgido, aproximadamente, em 1940, em Tocumbo, no estado de
Michoacán, México, onde foi feito um monumento em homenagem ao sorvete. Neste povoado a paleta é uma importante atividade econômica. As paletas pesam
cerca de 120g, maiores que os tradicionais picolés, e possuem diversos sabores e recheios, não utilizando-se de produtos químicos, com o intuito de garantir o sabor
fiel dos ingredientes. Aproveitando uma tendência no mercado brasileiro, a Los Paleteros surgiu em 2012, com uma primeira loja em Balneário Camboriú (SC), e
tornou-se a primeira rede especializada em paletas mexicanas no país. Nem tudo, porém, é motivo de celebração para a rede, que já foi muito maior. Assim como
qualquer negócio, um setor lucrativo rapidamente atrai muitos competidores, o que faz com que margens sejam diminuídas e as empresas precisem se reinventar
para permanecerem atuantes no mercado. A Los Paleteros, atualmente, conta com mais de 100 lojas em 12 estados, tendo inovado em produtos, parcerias e no
modelo de negócios. Uma inovação que este trabalho se propõe a apresentar é a internacionalização da marca, com a introdução de um produto a base de açaí em
Cancún, México. O diferencial é levar para os mexicanos as paletas recheadas, que não são vendidas no país. O local foi escolhido devido à forte presença de praias
turísticas e a falta de produtos similares. A decisão de exportar, segundo Kotler (2000), faz parte da decisão de marketing internacional e uma empresa que quer ser
mundialmente reconhecida deve passar por essa etapa.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Los Paleteros, empresa especializada em paletas mexicanas.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

Com o surgimento da tendência das Paletas Mexicanas, o mercado se tornou muito mais competitivo, pois muitas paleterias foram criadas. Em 2015, eram mais de
146 marcas se aventurando no mercado brasileiro. Alguns anos depois, poucas restaram, dada a elevada competição. Aquelas que sobreviveram conseguiram
perceber uma mudança no comportamento de consumo e se adaptaram a essa situação. Algumas marcas, como a Los Paleteros, migraram para quiosques ou
instalaram seus freezers em comércios tradicionais, como mercados e restaurantes, criando novos pontos de vendas. Para continuar diferenciando-se, a proposta
de internacionalização da marca permite à empresa, segundo Costa e Santos (2012), buscar novos mercados e consumidores e ampliar seu faturamento.

CONCLUSOES
Devido à redução do consumo das paletas mexicanas no mercado brasileiro, a solução apresentada é exportar o produto para o México, país de origem das paletas,
para expandir os negócios da empresa, acessando novos mercados e consumidores.

REFERENCIAS
COSTA, A. J. D.; SANTOS, E. R. S. Estratégia e negócios das empresas diante da internacionalização. Curitiba: Intersaberes, 2012. KOTLER, Philip, Administração de
Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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4237552 - GUILHERME DA SILVA VASCONCELOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Internacionalização da Los Paleteros

INTRODUCAO

A história das paletas mexicanas é rodeada de suposições. Uma delas é que o picolé artesanal teria surgido, aproximadamente, em 1940, em Tocumbo, no estado de
Michoacán, México, onde foi feito um monumento em homenagem ao sorvete. Neste povoado a paleta é uma importante atividade econômica. As paletas pesam
cerca de 120g, maiores que os tradicionais picolés, e possuem diversos sabores e recheios, não utilizando-se de produtos químicos, com o intuito de garantir o sabor
fiel dos ingredientes. Aproveitando uma tendência no mercado brasileiro, a Los Paleteros surgiu em 2012, com uma primeira loja em Balneário Camboriú (SC), e
tornou-se a primeira rede especializada em paletas mexicanas no país. Nem tudo, porém, é motivo de celebração para a rede, que já foi muito maior. Assim como
qualquer negócio, um setor lucrativo rapidamente atrai muitos competidores, o que faz com que margens sejam diminuídas e as empresas precisem se reinventar
para permanecerem atuantes no mercado. A Los Paleteros, atualmente, conta com mais de 100 lojas em 12 estados, tendo inovado em produtos, parcerias e no
modelo de negócios. Uma inovação que este trabalho se propõe a apresentar é a internacionalização da marca, com a introdução de um produto a base de açaí em
Cancún, México. O diferencial é levar para os mexicanos as paletas recheadas, que não são vendidas no país. O local foi escolhido devido à forte presença de praias
turísticas e a falta de produtos similares. A decisão de exportar, segundo Kotler (2000), faz parte da decisão de marketing internacional e uma empresa que quer ser
mundialmente reconhecida deve passar por essa etapa.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Los Paleteros, empresa especializada em paletas mexicanas.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

Com o surgimento da tendência das Paletas Mexicanas, o mercado se tornou muito mais competitivo, pois muitas paleterias foram criadas. Em 2015, eram mais de
146 marcas se aventurando no mercado brasileiro. Alguns anos depois, poucas restaram, dada a elevada competição. Aquelas que sobreviveram conseguiram
perceber uma mudança no comportamento de consumo e se adaptaram a essa situação. Algumas marcas, como a Los Paleteros, migraram para quiosques ou
instalaram seus freezers em comércios tradicionais, como mercados e restaurantes, criando novos pontos de vendas. Para continuar diferenciando-se, a proposta
de internacionalização da marca permite à empresa, segundo Costa e Santos (2012), buscar novos mercados e consumidores e ampliar seu faturamento.

CONCLUSOES
Devido à redução do consumo das paletas mexicanas no mercado brasileiro, a solução apresentada é exportar o produto para o México, país de origem das paletas,
para expandir os negócios da empresa, acessando novos mercados e consumidores.

REFERENCIAS
COSTA, A. J. D.; SANTOS, E. R. S. Estratégia e negócios das empresas diante da internacionalização. Curitiba: Intersaberes, 2012. KOTLER, Philip, Administração de
Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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3045315 - STEPHANIE CABRAL DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO A INFLUÊNCIA DE UM SISTEMA INTEGRADO NA GESTÃO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

INTRODUCAO

A Bunge Alimentos SA é uma empresa multinacional de agronegócio e alimentos sendo assim a maior exportadora do país, contando com 35.000 mil funcionários. A
empresa tem uma vasta atuação no mercado de agronegócio e por contar com um grande número de funcionários justifica-se o estudo do modelo de gestão de
projetos aplicado na integração de dados. A gestão de projetos é fundamental para otimizar a qualidade da informação entre os setores da empresa, reduzindo e
qualificando dados e o tempo na realização dos processos. Nesse sentido, a pesquisa visa fazer uma análise da gestão de projetos sob o olhar de uma plataforma
integrada (SAP), fundamental para a efetividade do processo organizacional (BOUER, 2005; MORIN, 1977; MARQUES JUNIOR e PLONSKI, 2011).

OBJETIVOS A pesquisa teve como objetivo entender o processo de integração de dados dos departamentos, analisando o conceito de gestão de projetos.

METODOLOGIA A metodologia da pesquisa envolveu uma entrevista a um colaborador da empresa além de dados bibliográficos relacionados ao tema.

RESULTADOS

A partir da pesquisa realizada, constatou-se que a empresa possui um sistema de gestão integrado, representando um conjunto de unidades que se inter-relacionam
mutuamente constituindo uma unidade global. Foi identificado que algumas informações dependem de operações manuais para que ocorra integração. Visto que
isto pode comprometer a qualidade dos dados, é necessário que haja uma readequação desses processos, visando uma automatização para otimizar o tempo e
garantir a qualidade das informações. Observamos que o conceito de gestão de projetos está inserido no interface dos dados na plataforma digital, demonstrando
que a empresa adere a metodologia de projetos para integração de dados.

CONCLUSOES
Ao final podemos concluir que o conceito de gestão de projetos é adotado pela empresa, otimizando a fluência das informações via plataforma SAP, integrando
dados para a efetividade das informações. Com tudo, os processos ainda não estão totalmente automatizados, subsidiando o conceito de que a gestão de projetos é
uma metodologia contínua nas organizações.

REFERENCIAS

BOUER, Ruy; CARVALHO, Marly Monteiro de. Metodologia singular de gestão de projetos: condição suficiente para a maturidade em gestão de projetos?. Prod., São
Paulo , v. 15, n. 3, p. 347-361, Dec. 2005 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
65132005000300006(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 30 Sept. 2020. MARQUES JUNIOR, Luiz José; PLONSKI, Guilherme Ary. Gestão de projetos em
empresas no Brasil: abordagem "tamanho único"?. Gest. Prod., São Carlos , v. 18, n. 1, p. 1-12, 2011 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2011000100001(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 30 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-
530X2011000100001. MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Rio deJaneiro: Forense-Universitária, 1977.
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4280962 - BENAYA COSTA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO A INFLUÊNCIA DE UM SISTEMA INTEGRADO NA GESTÃO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

INTRODUCAO

A Bunge Alimentos SA é uma empresa multinacional de agronegócio e alimentos sendo assim a maior exportadora do país, contando com 35.000 mil funcionários. A
empresa tem uma vasta atuação no mercado de agronegócio e por contar com um grande número de funcionários justifica-se o estudo do modelo de gestão de
projetos aplicado na integração de dados. A gestão de projetos é fundamental para otimizar a qualidade da informação entre os setores da empresa, reduzindo e
qualificando dados e o tempo na realização dos processos. Nesse sentido, a pesquisa visa fazer uma análise da gestão de projetos sob o olhar de uma plataforma
integrada (SAP), fundamental para a efetividade do processo organizacional (BOUER, 2005; MORIN, 1977; MARQUES JUNIOR e PLONSKI, 2011).

OBJETIVOS A pesquisa teve como objetivo entender o processo de integração de dados dos departamentos, analisando o conceito de gestão de projetos.

METODOLOGIA A metodologia da pesquisa envolveu uma entrevista a um colaborador da empresa além de dados bibliográficos relacionados ao tema.

RESULTADOS

A partir da pesquisa realizada, constatou-se que a empresa possui um sistema de gestão integrado, representando um conjunto de unidades que se inter-relacionam
mutuamente constituindo uma unidade global. Foi identificado que algumas informações dependem de operações manuais para que ocorra integração. Visto que
isto pode comprometer a qualidade dos dados, é necessário que haja uma readequação desses processos, visando uma automatização para otimizar o tempo e
garantir a qualidade das informações. Observamos que o conceito de gestão de projetos está inserido no interface dos dados na plataforma digital, demonstrando
que a empresa adere a metodologia de projetos para integração de dados.

CONCLUSOES
Ao final podemos concluir que o conceito de gestão de projetos é adotado pela empresa, otimizando a fluência das informações via plataforma SAP, integrando
dados para a efetividade das informações. Com tudo, os processos ainda não estão totalmente automatizados, subsidiando o conceito de que a gestão de projetos é
uma metodologia contínua nas organizações.

REFERENCIAS

BOUER, Ruy; CARVALHO, Marly Monteiro de. Metodologia singular de gestão de projetos: condição suficiente para a maturidade em gestão de projetos?. Prod., São
Paulo , v. 15, n. 3, p. 347-361, Dec. 2005 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
65132005000300006(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 30 Sept. 2020. MARQUES JUNIOR, Luiz José; PLONSKI, Guilherme Ary. Gestão de projetos em
empresas no Brasil: abordagem "tamanho único"?. Gest. Prod., São Carlos , v. 18, n. 1, p. 1-12, 2011 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2011000100001(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 30 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-
530X2011000100001. MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Rio deJaneiro: Forense-Universitária, 1977.
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4303393 - LORRUANA REIS DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO A INFLUÊNCIA DE UM SISTEMA INTEGRADO NA GESTÃO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

INTRODUCAO

A Bunge Alimentos SA é uma empresa multinacional de agronegócio e alimentos sendo assim a maior exportadora do país, contando com 35.000 mil funcionários. A
empresa tem uma vasta atuação no mercado de agronegócio e por contar com um grande número de funcionários justifica-se o estudo do modelo de gestão de
projetos aplicado na integração de dados. A gestão de projetos é fundamental para otimizar a qualidade da informação entre os setores da empresa, reduzindo e
qualificando dados e o tempo na realização dos processos. Nesse sentido, a pesquisa visa fazer uma análise da gestão de projetos sob o olhar de uma plataforma
integrada (SAP), fundamental para a efetividade do processo organizacional (BOUER, 2005; MORIN, 1977; MARQUES JUNIOR e PLONSKI, 2011).

OBJETIVOS A pesquisa teve como objetivo entender o processo de integração de dados dos departamentos, analisando o conceito de gestão de projetos.

METODOLOGIA A metodologia da pesquisa envolveu uma entrevista a um colaborador da empresa além de dados bibliográficos relacionados ao tema.

RESULTADOS

A partir da pesquisa realizada, constatou-se que a empresa possui um sistema de gestão integrado, representando um conjunto de unidades que se inter-relacionam
mutuamente constituindo uma unidade global. Foi identificado que algumas informações dependem de operações manuais para que ocorra integração. Visto que
isto pode comprometer a qualidade dos dados, é necessário que haja uma readequação desses processos, visando uma automatização para otimizar o tempo e
garantir a qualidade das informações. Observamos que o conceito de gestão de projetos está inserido no interface dos dados na plataforma digital, demonstrando
que a empresa adere a metodologia de projetos para integração de dados.

CONCLUSOES
Ao final podemos concluir que o conceito de gestão de projetos é adotado pela empresa, otimizando a fluência das informações via plataforma SAP, integrando
dados para a efetividade das informações. Com tudo, os processos ainda não estão totalmente automatizados, subsidiando o conceito de que a gestão de projetos é
uma metodologia contínua nas organizações.

REFERENCIAS

BOUER, Ruy; CARVALHO, Marly Monteiro de. Metodologia singular de gestão de projetos: condição suficiente para a maturidade em gestão de projetos?. Prod., São
Paulo , v. 15, n. 3, p. 347-361, Dec. 2005 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
65132005000300006(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 30 Sept. 2020. MARQUES JUNIOR, Luiz José; PLONSKI, Guilherme Ary. Gestão de projetos em
empresas no Brasil: abordagem "tamanho único"?. Gest. Prod., São Carlos , v. 18, n. 1, p. 1-12, 2011 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2011000100001(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 30 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-
530X2011000100001. MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Rio deJaneiro: Forense-Universitária, 1977.
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4396766 - ANNA CAROLINA OLIVEIRA DE BARROS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO A INFLUÊNCIA DE UM SISTEMA INTEGRADO NA GESTÃO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

INTRODUCAO

A Bunge Alimentos SA é uma empresa multinacional de agronegócio e alimentos sendo assim a maior exportadora do país, contando com 35.000 mil funcionários. A
empresa tem uma vasta atuação no mercado de agronegócio e por contar com um grande número de funcionários justifica-se o estudo do modelo de gestão de
projetos aplicado na integração de dados. A gestão de projetos é fundamental para otimizar a qualidade da informação entre os setores da empresa, reduzindo e
qualificando dados e o tempo na realização dos processos. Nesse sentido, a pesquisa visa fazer uma análise da gestão de projetos sob o olhar de uma plataforma
integrada (SAP), fundamental para a efetividade do processo organizacional (BOUER, 2005; MORIN, 1977; MARQUES JUNIOR e PLONSKI, 2011).

OBJETIVOS A pesquisa teve como objetivo entender o processo de integração de dados dos departamentos, analisando o conceito de gestão de projetos.

METODOLOGIA A metodologia da pesquisa envolveu uma entrevista a um colaborador da empresa além de dados bibliográficos relacionados ao tema.

RESULTADOS

A partir da pesquisa realizada, constatou-se que a empresa possui um sistema de gestão integrado, representando um conjunto de unidades que se inter-relacionam
mutuamente constituindo uma unidade global. Foi identificado que algumas informações dependem de operações manuais para que ocorra integração. Visto que
isto pode comprometer a qualidade dos dados, é necessário que haja uma readequação desses processos, visando uma automatização para otimizar o tempo e
garantir a qualidade das informações. Observamos que o conceito de gestão de projetos está inserido no interface dos dados na plataforma digital, demonstrando
que a empresa adere a metodologia de projetos para integração de dados.

CONCLUSOES
Ao final podemos concluir que o conceito de gestão de projetos é adotado pela empresa, otimizando a fluência das informações via plataforma SAP, integrando
dados para a efetividade das informações. Com tudo, os processos ainda não estão totalmente automatizados, subsidiando o conceito de que a gestão de projetos é
uma metodologia contínua nas organizações.

REFERENCIAS

BOUER, Ruy; CARVALHO, Marly Monteiro de. Metodologia singular de gestão de projetos: condição suficiente para a maturidade em gestão de projetos?. Prod., São
Paulo , v. 15, n. 3, p. 347-361, Dec. 2005 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
65132005000300006(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 30 Sept. 2020. MARQUES JUNIOR, Luiz José; PLONSKI, Guilherme Ary. Gestão de projetos em
empresas no Brasil: abordagem "tamanho único"?. Gest. Prod., São Carlos , v. 18, n. 1, p. 1-12, 2011 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2011000100001(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 30 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S0104-
530X2011000100001. MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Rio deJaneiro: Forense-Universitária, 1977.
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3623998 - CAMILA SANTOS MORAIS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise da inclusão da Avaliação de Competências no Processo Seletivo de uma empresa líder do setor de fast food.

INTRODUCAO

A empresa BK iniciou suas atividades em 28 de julho de 1953 quando Keith J. Kramer se uniu a Matthew Burns para inaugurar o chamado Insta-Burger King, local
onde as pessoas poderiam se alimentar rapidamente. Esta ficava em Jacksonville, Florida. Em 1967 a marca Burguer King já possuía 275 restaurantes quando foi
vendida para a Pillsbury Company, organização do ramo da panificação. Dado ser uma empresa que demanda vários colaboradores e a qualidade no atendimento é
necessário que o processo seletivo tenha como pré-requisito a avaliação de competências, analisando: conhecimento (formação), habilidades e atitudes
(comportamentos). O sucesso da seleção de novos profissionais depende de uma correta avaliação de competências desde o anúncio da vaga (FLEURY e FLEURY,
2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo da empresa Burguer King (BK) faz uso do conceito de avaliação de competências.

METODOLOGIA
Foram analisados os pré-requisitos solicitados nas vagas de atendimento em aberto divulgadas no site empregoligado, verificando se os critérios para a contratação
abrangem aspectos voltados ao conhecimento e comportamento.

RESULTADOS
Ao final observamos que os pré-requisitos das vagas em aberto solicita formação escolar (apenas o ensino médio) sem mencionar aspectos voltados ao
comportamento como agilidade, comunicação e gestão de conflitos. Observamos que há menção em detalhes de aspectos de voltados a disponibilidade de horário,
salário, benefícios e das atividades a serem realizadas como limpeza, montagem de lanches, operação de caixa (descontos, cancelamentos, entrega de troco).

CONCLUSOES

O processo seletivo da empresa Burguer King (BK) não explora em seu anúncio de vaga o conceito de avaliação por competências, dado estabelecer como pré-
requisitos aspectos de formação (escolaridade) sem mencionar questões comportamentais como agilidade, comunicação e gestão de conflitos. Esse
direcionamento interfere na busca do melhor candidato para a vaga ofertada, impossibilitando uma triagem de currículos mais direcionada aos pré-requisitos
necessários para o desempenho da função organizacional.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4326377 - LUCAS LOPES DOS SANTOS LEFEVRE ASSUMPÇÃO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise da inclusão da Avaliação de Competências no Processo Seletivo de uma empresa líder do setor de fast food.

INTRODUCAO

A empresa BK iniciou suas atividades em 28 de julho de 1953 quando Keith J. Kramer se uniu a Matthew Burns para inaugurar o chamado Insta-Burger King, local
onde as pessoas poderiam se alimentar rapidamente. Esta ficava em Jacksonville, Florida. Em 1967 a marca Burguer King já possuía 275 restaurantes quando foi
vendida para a Pillsbury Company, organização do ramo da panificação. Dado ser uma empresa que demanda vários colaboradores e a qualidade no atendimento é
necessário que o processo seletivo tenha como pré-requisito a avaliação de competências, analisando: conhecimento (formação), habilidades e atitudes
(comportamentos). O sucesso da seleção de novos profissionais depende de uma correta avaliação de competências desde o anúncio da vaga (FLEURY e FLEURY,
2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo da empresa Burguer King (BK) faz uso do conceito de avaliação de competências.

METODOLOGIA
Foram analisados os pré-requisitos solicitados nas vagas de atendimento em aberto divulgadas no site empregoligado, verificando se os critérios para a contratação
abrangem aspectos voltados ao conhecimento e comportamento.

RESULTADOS
Ao final observamos que os pré-requisitos das vagas em aberto solicita formação escolar (apenas o ensino médio) sem mencionar aspectos voltados ao
comportamento como agilidade, comunicação e gestão de conflitos. Observamos que há menção em detalhes de aspectos de voltados a disponibilidade de horário,
salário, benefícios e das atividades a serem realizadas como limpeza, montagem de lanches, operação de caixa (descontos, cancelamentos, entrega de troco).

CONCLUSOES

O processo seletivo da empresa Burguer King (BK) não explora em seu anúncio de vaga o conceito de avaliação por competências, dado estabelecer como pré-
requisitos aspectos de formação (escolaridade) sem mencionar questões comportamentais como agilidade, comunicação e gestão de conflitos. Esse
direcionamento interfere na busca do melhor candidato para a vaga ofertada, impossibilitando uma triagem de currículos mais direcionada aos pré-requisitos
necessários para o desempenho da função organizacional.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4538382 - AMANDA DE MOURA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise da inclusão da Avaliação de Competências no Processo Seletivo de uma empresa líder do setor de fast food.

INTRODUCAO

A empresa BK iniciou suas atividades em 28 de julho de 1953 quando Keith J. Kramer se uniu a Matthew Burns para inaugurar o chamado Insta-Burger King, local
onde as pessoas poderiam se alimentar rapidamente. Esta ficava em Jacksonville, Florida. Em 1967 a marca Burguer King já possuía 275 restaurantes quando foi
vendida para a Pillsbury Company, organização do ramo da panificação. Dado ser uma empresa que demanda vários colaboradores e a qualidade no atendimento é
necessário que o processo seletivo tenha como pré-requisito a avaliação de competências, analisando: conhecimento (formação), habilidades e atitudes
(comportamentos). O sucesso da seleção de novos profissionais depende de uma correta avaliação de competências desde o anúncio da vaga (FLEURY e FLEURY,
2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo da empresa Burguer King (BK) faz uso do conceito de avaliação de competências.

METODOLOGIA
Foram analisados os pré-requisitos solicitados nas vagas de atendimento em aberto divulgadas no site empregoligado, verificando se os critérios para a contratação
abrangem aspectos voltados ao conhecimento e comportamento.

RESULTADOS
Ao final observamos que os pré-requisitos das vagas em aberto solicita formação escolar (apenas o ensino médio) sem mencionar aspectos voltados ao
comportamento como agilidade, comunicação e gestão de conflitos. Observamos que há menção em detalhes de aspectos de voltados a disponibilidade de horário,
salário, benefícios e das atividades a serem realizadas como limpeza, montagem de lanches, operação de caixa (descontos, cancelamentos, entrega de troco).

CONCLUSOES

O processo seletivo da empresa Burguer King (BK) não explora em seu anúncio de vaga o conceito de avaliação por competências, dado estabelecer como pré-
requisitos aspectos de formação (escolaridade) sem mencionar questões comportamentais como agilidade, comunicação e gestão de conflitos. Esse
direcionamento interfere na busca do melhor candidato para a vaga ofertada, impossibilitando uma triagem de currículos mais direcionada aos pré-requisitos
necessários para o desempenho da função organizacional.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4577477 - PABLO SILVA DE MACEDO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO Análise da inclusão da Avaliação de Competências no Processo Seletivo de uma empresa líder do setor de fast food.

INTRODUCAO

A empresa BK iniciou suas atividades em 28 de julho de 1953 quando Keith J. Kramer se uniu a Matthew Burns para inaugurar o chamado Insta-Burger King, local
onde as pessoas poderiam se alimentar rapidamente. Esta ficava em Jacksonville, Florida. Em 1967 a marca Burguer King já possuía 275 restaurantes quando foi
vendida para a Pillsbury Company, organização do ramo da panificação. Dado ser uma empresa que demanda vários colaboradores e a qualidade no atendimento é
necessário que o processo seletivo tenha como pré-requisito a avaliação de competências, analisando: conhecimento (formação), habilidades e atitudes
(comportamentos). O sucesso da seleção de novos profissionais depende de uma correta avaliação de competências desde o anúncio da vaga (FLEURY e FLEURY,
2001; GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS Analisar se o processo seletivo da empresa Burguer King (BK) faz uso do conceito de avaliação de competências.

METODOLOGIA
Foram analisados os pré-requisitos solicitados nas vagas de atendimento em aberto divulgadas no site empregoligado, verificando se os critérios para a contratação
abrangem aspectos voltados ao conhecimento e comportamento.

RESULTADOS
Ao final observamos que os pré-requisitos das vagas em aberto solicita formação escolar (apenas o ensino médio) sem mencionar aspectos voltados ao
comportamento como agilidade, comunicação e gestão de conflitos. Observamos que há menção em detalhes de aspectos de voltados a disponibilidade de horário,
salário, benefícios e das atividades a serem realizadas como limpeza, montagem de lanches, operação de caixa (descontos, cancelamentos, entrega de troco).

CONCLUSOES

O processo seletivo da empresa Burguer King (BK) não explora em seu anúncio de vaga o conceito de avaliação por competências, dado estabelecer como pré-
requisitos aspectos de formação (escolaridade) sem mencionar questões comportamentais como agilidade, comunicação e gestão de conflitos. Esse
direcionamento interfere na busca do melhor candidato para a vaga ofertada, impossibilitando uma triagem de currículos mais direcionada aos pré-requisitos
necessários para o desempenho da função organizacional.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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3454827 - MICHELLE ANDRADE DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO SMOKELLESS: Uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo objetiva apresentar uma proposta para a expansão, via internacionalização, dos negócios da empresa Smokelless. O negócio, iniciado em 2014,
foca na inovação ao oferecer, para o mercado brasileiro, uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça. A intenção do comércio é facilitar e agilizar o preparo do
churrasco por meio de uma abordagem diferente da churrasqueira comum ou elétrica, pode ser utilizada em qualquer lugar, sem sujeira e sem cheiro de fumaça. A
churrasqueira vendida pela empresa possui 8 compartimentos para inserção dos espetinhos e uma grade no centro para o carvão, com tampa na superfície e gaveta
para inserir água. Dessa forma, o fechamento da tampa impede o espalhamento da fumaça. A internacionalização proposta será para a Argentina, país reconhecido
pela qualidade de suas carnes e por haver consumo significativo do churrasco. Na Argentina, o churrasco é feito sobre a parrilla, que é um tipo de grelha com
canaletas que não deixam a gordura escorrer sobre o carvão ou lenha. Para assar a carne, os argentinos usam mais a lenha do que o carvão, fato esse que demanda
um tempo maior de preparo. Diante desse cenário, identificou-se uma oportunidade de internacionalização do negócio.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Smokelless, uma empresa brasileira cujo produto principal é uma churrasqueira que inibe a emisão fumaça.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com Kotler (2000), toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica para a entrega de algum conceito ou benefício. As empresas
empenham-se na busca da necessidade essencial que tentarão satisfazer. De acordo com a proposta apresentada, a intenção é oferecer um produto inovador ao
mercado argentino. Trata-se de uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça e que permite o preparo do churrasco de forma mais prática e rápida. Na
Argentina, o churrasco é feito sobre a parrila e com o uso de lenha, ao invés do carvão, o que acaba por demandar maior tempo de preparo e custos mais elevados. A
empresa objeto desse estudo, Smokelles, atua com produto inovador, levando o conforto e o bem-estar para o seu cliente na hora de preparar o churrasco em
família.

CONCLUSOES
Mediante análise feita, é possível atrair um grande público com a oferta de um produto que nenhuma outra loja oferece. De acordo com Silva, Meneses e Pinho
(2018), há uma pressão constante para a inovação, independente do seu tipo, e as empresas devem observar o ambiente de atuação, no qual a ação se desenrolará,
para a elaboração e execução de estratégia adequada.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. SILVA, S. C.; MENESES, R.; PINHO, J. C. Marketing
internacional: negócios à escala global. Coimbra: Actual, 2018.
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3811875 - ARIANE RODRIGUES MOREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO SMOKELLESS: Uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo objetiva apresentar uma proposta para a expansão, via internacionalização, dos negócios da empresa Smokelless. O negócio, iniciado em 2014,
foca na inovação ao oferecer, para o mercado brasileiro, uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça. A intenção do comércio é facilitar e agilizar o preparo do
churrasco por meio de uma abordagem diferente da churrasqueira comum ou elétrica, pode ser utilizada em qualquer lugar, sem sujeira e sem cheiro de fumaça. A
churrasqueira vendida pela empresa possui 8 compartimentos para inserção dos espetinhos e uma grade no centro para o carvão, com tampa na superfície e gaveta
para inserir água. Dessa forma, o fechamento da tampa impede o espalhamento da fumaça. A internacionalização proposta será para a Argentina, país reconhecido
pela qualidade de suas carnes e por haver consumo significativo do churrasco. Na Argentina, o churrasco é feito sobre a parrilla, que é um tipo de grelha com
canaletas que não deixam a gordura escorrer sobre o carvão ou lenha. Para assar a carne, os argentinos usam mais a lenha do que o carvão, fato esse que demanda
um tempo maior de preparo. Diante desse cenário, identificou-se uma oportunidade de internacionalização do negócio.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Smokelless, uma empresa brasileira cujo produto principal é uma churrasqueira que inibe a emisão fumaça.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com Kotler (2000), toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica para a entrega de algum conceito ou benefício. As empresas
empenham-se na busca da necessidade essencial que tentarão satisfazer. De acordo com a proposta apresentada, a intenção é oferecer um produto inovador ao
mercado argentino. Trata-se de uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça e que permite o preparo do churrasco de forma mais prática e rápida. Na
Argentina, o churrasco é feito sobre a parrila e com o uso de lenha, ao invés do carvão, o que acaba por demandar maior tempo de preparo e custos mais elevados. A
empresa objeto desse estudo, Smokelles, atua com produto inovador, levando o conforto e o bem-estar para o seu cliente na hora de preparar o churrasco em
família.

CONCLUSOES
Mediante análise feita, é possível atrair um grande público com a oferta de um produto que nenhuma outra loja oferece. De acordo com Silva, Meneses e Pinho
(2018), há uma pressão constante para a inovação, independente do seu tipo, e as empresas devem observar o ambiente de atuação, no qual a ação se desenrolará,
para a elaboração e execução de estratégia adequada.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. SILVA, S. C.; MENESES, R.; PINHO, J. C. Marketing
internacional: negócios à escala global. Coimbra: Actual, 2018.
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3922227 - DALILEIA PENHA DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO SMOKELLESS: Uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo objetiva apresentar uma proposta para a expansão, via internacionalização, dos negócios da empresa Smokelless. O negócio, iniciado em 2014,
foca na inovação ao oferecer, para o mercado brasileiro, uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça. A intenção do comércio é facilitar e agilizar o preparo do
churrasco por meio de uma abordagem diferente da churrasqueira comum ou elétrica, pode ser utilizada em qualquer lugar, sem sujeira e sem cheiro de fumaça. A
churrasqueira vendida pela empresa possui 8 compartimentos para inserção dos espetinhos e uma grade no centro para o carvão, com tampa na superfície e gaveta
para inserir água. Dessa forma, o fechamento da tampa impede o espalhamento da fumaça. A internacionalização proposta será para a Argentina, país reconhecido
pela qualidade de suas carnes e por haver consumo significativo do churrasco. Na Argentina, o churrasco é feito sobre a parrilla, que é um tipo de grelha com
canaletas que não deixam a gordura escorrer sobre o carvão ou lenha. Para assar a carne, os argentinos usam mais a lenha do que o carvão, fato esse que demanda
um tempo maior de preparo. Diante desse cenário, identificou-se uma oportunidade de internacionalização do negócio.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Smokelless, uma empresa brasileira cujo produto principal é uma churrasqueira que inibe a emisão fumaça.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com Kotler (2000), toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica para a entrega de algum conceito ou benefício. As empresas
empenham-se na busca da necessidade essencial que tentarão satisfazer. De acordo com a proposta apresentada, a intenção é oferecer um produto inovador ao
mercado argentino. Trata-se de uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça e que permite o preparo do churrasco de forma mais prática e rápida. Na
Argentina, o churrasco é feito sobre a parrila e com o uso de lenha, ao invés do carvão, o que acaba por demandar maior tempo de preparo e custos mais elevados. A
empresa objeto desse estudo, Smokelles, atua com produto inovador, levando o conforto e o bem-estar para o seu cliente na hora de preparar o churrasco em
família.

CONCLUSOES
Mediante análise feita, é possível atrair um grande público com a oferta de um produto que nenhuma outra loja oferece. De acordo com Silva, Meneses e Pinho
(2018), há uma pressão constante para a inovação, independente do seu tipo, e as empresas devem observar o ambiente de atuação, no qual a ação se desenrolará,
para a elaboração e execução de estratégia adequada.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. SILVA, S. C.; MENESES, R.; PINHO, J. C. Marketing
internacional: negócios à escala global. Coimbra: Actual, 2018.
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4065166 - LIV KAWAZOE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO SMOKELLESS: Uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo objetiva apresentar uma proposta para a expansão, via internacionalização, dos negócios da empresa Smokelless. O negócio, iniciado em 2014,
foca na inovação ao oferecer, para o mercado brasileiro, uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça. A intenção do comércio é facilitar e agilizar o preparo do
churrasco por meio de uma abordagem diferente da churrasqueira comum ou elétrica, pode ser utilizada em qualquer lugar, sem sujeira e sem cheiro de fumaça. A
churrasqueira vendida pela empresa possui 8 compartimentos para inserção dos espetinhos e uma grade no centro para o carvão, com tampa na superfície e gaveta
para inserir água. Dessa forma, o fechamento da tampa impede o espalhamento da fumaça. A internacionalização proposta será para a Argentina, país reconhecido
pela qualidade de suas carnes e por haver consumo significativo do churrasco. Na Argentina, o churrasco é feito sobre a parrilla, que é um tipo de grelha com
canaletas que não deixam a gordura escorrer sobre o carvão ou lenha. Para assar a carne, os argentinos usam mais a lenha do que o carvão, fato esse que demanda
um tempo maior de preparo. Diante desse cenário, identificou-se uma oportunidade de internacionalização do negócio.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Smokelless, uma empresa brasileira cujo produto principal é uma churrasqueira que inibe a emisão fumaça.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com Kotler (2000), toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica para a entrega de algum conceito ou benefício. As empresas
empenham-se na busca da necessidade essencial que tentarão satisfazer. De acordo com a proposta apresentada, a intenção é oferecer um produto inovador ao
mercado argentino. Trata-se de uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça e que permite o preparo do churrasco de forma mais prática e rápida. Na
Argentina, o churrasco é feito sobre a parrila e com o uso de lenha, ao invés do carvão, o que acaba por demandar maior tempo de preparo e custos mais elevados. A
empresa objeto desse estudo, Smokelles, atua com produto inovador, levando o conforto e o bem-estar para o seu cliente na hora de preparar o churrasco em
família.

CONCLUSOES
Mediante análise feita, é possível atrair um grande público com a oferta de um produto que nenhuma outra loja oferece. De acordo com Silva, Meneses e Pinho
(2018), há uma pressão constante para a inovação, independente do seu tipo, e as empresas devem observar o ambiente de atuação, no qual a ação se desenrolará,
para a elaboração e execução de estratégia adequada.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. SILVA, S. C.; MENESES, R.; PINHO, J. C. Marketing
internacional: negócios à escala global. Coimbra: Actual, 2018.
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Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO SMOKELLESS: Uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo objetiva apresentar uma proposta para a expansão, via internacionalização, dos negócios da empresa Smokelless. O negócio, iniciado em 2014,
foca na inovação ao oferecer, para o mercado brasileiro, uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça. A intenção do comércio é facilitar e agilizar o preparo do
churrasco por meio de uma abordagem diferente da churrasqueira comum ou elétrica, pode ser utilizada em qualquer lugar, sem sujeira e sem cheiro de fumaça. A
churrasqueira vendida pela empresa possui 8 compartimentos para inserção dos espetinhos e uma grade no centro para o carvão, com tampa na superfície e gaveta
para inserir água. Dessa forma, o fechamento da tampa impede o espalhamento da fumaça. A internacionalização proposta será para a Argentina, país reconhecido
pela qualidade de suas carnes e por haver consumo significativo do churrasco. Na Argentina, o churrasco é feito sobre a parrilla, que é um tipo de grelha com
canaletas que não deixam a gordura escorrer sobre o carvão ou lenha. Para assar a carne, os argentinos usam mais a lenha do que o carvão, fato esse que demanda
um tempo maior de preparo. Diante desse cenário, identificou-se uma oportunidade de internacionalização do negócio.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Smokelless, uma empresa brasileira cujo produto principal é uma churrasqueira que inibe a emisão fumaça.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com Kotler (2000), toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica para a entrega de algum conceito ou benefício. As empresas
empenham-se na busca da necessidade essencial que tentarão satisfazer. De acordo com a proposta apresentada, a intenção é oferecer um produto inovador ao
mercado argentino. Trata-se de uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça e que permite o preparo do churrasco de forma mais prática e rápida. Na
Argentina, o churrasco é feito sobre a parrila e com o uso de lenha, ao invés do carvão, o que acaba por demandar maior tempo de preparo e custos mais elevados. A
empresa objeto desse estudo, Smokelles, atua com produto inovador, levando o conforto e o bem-estar para o seu cliente na hora de preparar o churrasco em
família.

CONCLUSOES
Mediante análise feita, é possível atrair um grande público com a oferta de um produto que nenhuma outra loja oferece. De acordo com Silva, Meneses e Pinho
(2018), há uma pressão constante para a inovação, independente do seu tipo, e as empresas devem observar o ambiente de atuação, no qual a ação se desenrolará,
para a elaboração e execução de estratégia adequada.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. SILVA, S. C.; MENESES, R.; PINHO, J. C. Marketing
internacional: negócios à escala global. Coimbra: Actual, 2018.
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Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO SMOKELLESS: Uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo objetiva apresentar uma proposta para a expansão, via internacionalização, dos negócios da empresa Smokelless. O negócio, iniciado em 2014,
foca na inovação ao oferecer, para o mercado brasileiro, uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça. A intenção do comércio é facilitar e agilizar o preparo do
churrasco por meio de uma abordagem diferente da churrasqueira comum ou elétrica, pode ser utilizada em qualquer lugar, sem sujeira e sem cheiro de fumaça. A
churrasqueira vendida pela empresa possui 8 compartimentos para inserção dos espetinhos e uma grade no centro para o carvão, com tampa na superfície e gaveta
para inserir água. Dessa forma, o fechamento da tampa impede o espalhamento da fumaça. A internacionalização proposta será para a Argentina, país reconhecido
pela qualidade de suas carnes e por haver consumo significativo do churrasco. Na Argentina, o churrasco é feito sobre a parrilla, que é um tipo de grelha com
canaletas que não deixam a gordura escorrer sobre o carvão ou lenha. Para assar a carne, os argentinos usam mais a lenha do que o carvão, fato esse que demanda
um tempo maior de preparo. Diante desse cenário, identificou-se uma oportunidade de internacionalização do negócio.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a Smokelless, uma empresa brasileira cujo produto principal é uma churrasqueira que inibe a emisão fumaça.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com Kotler (2000), toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica para a entrega de algum conceito ou benefício. As empresas
empenham-se na busca da necessidade essencial que tentarão satisfazer. De acordo com a proposta apresentada, a intenção é oferecer um produto inovador ao
mercado argentino. Trata-se de uma churrasqueira que inibe a emissão de fumaça e que permite o preparo do churrasco de forma mais prática e rápida. Na
Argentina, o churrasco é feito sobre a parrila e com o uso de lenha, ao invés do carvão, o que acaba por demandar maior tempo de preparo e custos mais elevados. A
empresa objeto desse estudo, Smokelles, atua com produto inovador, levando o conforto e o bem-estar para o seu cliente na hora de preparar o churrasco em
família.

CONCLUSOES
Mediante análise feita, é possível atrair um grande público com a oferta de um produto que nenhuma outra loja oferece. De acordo com Silva, Meneses e Pinho
(2018), há uma pressão constante para a inovação, independente do seu tipo, e as empresas devem observar o ambiente de atuação, no qual a ação se desenrolará,
para a elaboração e execução de estratégia adequada.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. SILVA, S. C.; MENESES, R.; PINHO, J. C. Marketing
internacional: negócios à escala global. Coimbra: Actual, 2018.
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Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO CASO N. 8: O LUGAR DO FEMININO NO DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO DE D.V.E

INTRODUCAO

Antonio Carlos Pacheco e Silva (1898-1998) ocupou cargos de destaque a frente do Hospital de Juquery, Sanatório Pinel, Liga Paulista de Higiene Mental - LPHM,
Associação Psiquiátrica Brasileira, foi médico do exercido, político e professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Faculdade
Paulista de Medicina, nas quais empregou seu renomado compêndio Psiquiatria Clínica e Forense, publicado em 1940. A presente comunicação evoca um caso
analisado no manual, em que se apresenta um pedido de interdição movido pela mãe contra a filha, uma professora pública, Dona D.V.E em 1937.

OBJETIVOS Identificar o constructo psiquiátrico sobre o feminino na psiquiatria paulistana, em específico, no caso de D.V.E, diagnosticada como esquizofrênica.

METODOLOGIA
Estudo de Caso que remonta a interdição de D.V.E como publicado no compêndio Psiquiatria Clínica e Forense. A reflexão se constrói interdisciplinarmente a partir
da análise dos discursos presentes no documento. A base teórica implica considerar as propostas de Michel Foucault (1996), vale dizer, do discurso como sistema
que estrutura um imaginário social fundado no poder-controle.

RESULTADOS

D.V.E, branca, solteira, é indicada como uma mulher inserida no mercado de trabalho, uma professora do ensino público. Na abertura do processo contava com 45
anos. Natural de Sorocaba, foi internada diversas vezes. Em 1937 encontrava-se no Sanatório Pinel sob diagnóstico de esquizofrenia atribuído pelos psiquiatras
Pacheco e Silva e André Teixeira Lima. Sua trajetória se torna relevante, pois os discursos médicos reiteram ideários de normatização feminina ao destacar em seu
histórico elementos que destoam da personalidade desejada para as mulheres, exemplarmente, o não-casamento e a não-maternidade.

CONCLUSOES

A normalidade feminina é atrelada à figura da mãe marcada pelo cuidado à família, afetividade, submissão e docilidade. Ocupando uma área profissional já
conquistada pelas mulheres, D.V.E destoa devido a seus comportamentos libertários. Os desvios desse padrão se tornam “doenças mentais” no discurso psiquiátrico
do período, cujos significados permanecem anulando existências femininas identificadas como não condizentes a uma suposta normalidade imaginada como
Mulher-Esposa-Mãe.

REFERENCIAS

FERLA, Luís Antônio Coelho. Frios, sujos e malvados sob medida: do crime ao trabalho, a utopia médica do biodeterminismo em São Paulo (1920-1945). Orientadora:
Esmeralda Blanco Bolsonaro de Moura. 2005. Tese (doutorado em ciências]. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, São Paulo, 2005.
FOUCAULT, Michael. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 3.ed. São Paulo: Edições Loyola, 1996
PACHECO E SILVA, Antônio Carlos. Psiquiatria Clínica e Forense. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1940. RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e
história. In: PEDRO, Joana; GROSSI, Miriam (org.). Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Editora Mulher, 1998.
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Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Restaurant and Hamburger Geek Burguer: uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo tem o intuito de apresentar uma proposta de internacionalização para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer, uma hamburgueria ambientada
para o publico geek, face a pouca oferta desse tipo de negócio em Ontário, Canadá. O diferencial da hamburgueria, além de todos os aspectos que envolvem o
ambiente de consumo, é a qualidade no atendimento. De acordo com Lovelock e Wright (2006), a qualidade dos serviços é influenciada pelas percepções dos
clientes no momento da interação com os funcionários da empresa. Além do hamburguer artesanal, o local também se diferenciará pelo cardápio personalizado com
pratos exclusivos, com nomes que remetem às séries, animações, personagens e filmes conhecidos do público alvo. Durante as pesquisas, identificou-se que a
cultura nerd representa uma tendência no local e, desta maneira, seguiu-se com a proposta da hamburgueria temática. É possível identificar o crescimento deste
mercado por conta de eventos que ocorrem no país, como a Nerd Night e a Fan Expo, este último um evento anual que é reconhecido por ser uma das maiores
convenções que reúne fãs de ficção e da cultura geek.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

O Restaurant and Hamburger Geek Burguer terá como foco a produção e comercialização de hamburgueres, com um ambiente e cardápio personalizado e
segmentado para o público geek. Identificou-se uma valorização do aspecto sustentável a nível mundial e, por isso, o restaurante possuirá embalagens
biodegradáveis, mas sem fugir do seu diferencial, com a inserção de desenhos sortidos de filmes, séries, animações e personagens. Projeta-se um aumento da
demanda em períodos de lançamento de filmes. Há uma grande preocupação em atender o consumidor da melhor maneira possível, satisfazendo-o e criando um
senso de pertencimento ao local. Conforme apontam Schiffman e Kanuk (2000), quando se pensa em levar um empreendimento para o público, é necessário
compreender o consumidor, pois é esse que vai fazer com que o negócio gire ou pare de funcionar.

CONCLUSOES
De acordo com Kotler (2000, p. 27), “é mais importante adotar a estratégia correta do que buscar o lucro imediato”. Para a internacionalização, considerou-se as
características do público alvo, do país e da cidade na qual a hamburgueria se instalará. Essa estratégia de internacionalização proporcionará à empresa ampliar,
além de faturamento e conhecimento da marca, os seus horizontes, com o atingimento de novos consumidores e a entrada em um novo mercado.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e
gestão, São Paulo: Saraiva, 2006. SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L.. Aspectos subculturais do comportamento do consumidor. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000.
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Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Restaurant and Hamburger Geek Burguer: uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo tem o intuito de apresentar uma proposta de internacionalização para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer, uma hamburgueria ambientada
para o publico geek, face a pouca oferta desse tipo de negócio em Ontário, Canadá. O diferencial da hamburgueria, além de todos os aspectos que envolvem o
ambiente de consumo, é a qualidade no atendimento. De acordo com Lovelock e Wright (2006), a qualidade dos serviços é influenciada pelas percepções dos
clientes no momento da interação com os funcionários da empresa. Além do hamburguer artesanal, o local também se diferenciará pelo cardápio personalizado com
pratos exclusivos, com nomes que remetem às séries, animações, personagens e filmes conhecidos do público alvo. Durante as pesquisas, identificou-se que a
cultura nerd representa uma tendência no local e, desta maneira, seguiu-se com a proposta da hamburgueria temática. É possível identificar o crescimento deste
mercado por conta de eventos que ocorrem no país, como a Nerd Night e a Fan Expo, este último um evento anual que é reconhecido por ser uma das maiores
convenções que reúne fãs de ficção e da cultura geek.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

O Restaurant and Hamburger Geek Burguer terá como foco a produção e comercialização de hamburgueres, com um ambiente e cardápio personalizado e
segmentado para o público geek. Identificou-se uma valorização do aspecto sustentável a nível mundial e, por isso, o restaurante possuirá embalagens
biodegradáveis, mas sem fugir do seu diferencial, com a inserção de desenhos sortidos de filmes, séries, animações e personagens. Projeta-se um aumento da
demanda em períodos de lançamento de filmes. Há uma grande preocupação em atender o consumidor da melhor maneira possível, satisfazendo-o e criando um
senso de pertencimento ao local. Conforme apontam Schiffman e Kanuk (2000), quando se pensa em levar um empreendimento para o público, é necessário
compreender o consumidor, pois é esse que vai fazer com que o negócio gire ou pare de funcionar.

CONCLUSOES
De acordo com Kotler (2000, p. 27), “é mais importante adotar a estratégia correta do que buscar o lucro imediato”. Para a internacionalização, considerou-se as
características do público alvo, do país e da cidade na qual a hamburgueria se instalará. Essa estratégia de internacionalização proporcionará à empresa ampliar,
além de faturamento e conhecimento da marca, os seus horizontes, com o atingimento de novos consumidores e a entrada em um novo mercado.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e
gestão, São Paulo: Saraiva, 2006. SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L.. Aspectos subculturais do comportamento do consumidor. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000.
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Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Restaurant and Hamburger Geek Burguer: uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo tem o intuito de apresentar uma proposta de internacionalização para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer, uma hamburgueria ambientada
para o publico geek, face a pouca oferta desse tipo de negócio em Ontário, Canadá. O diferencial da hamburgueria, além de todos os aspectos que envolvem o
ambiente de consumo, é a qualidade no atendimento. De acordo com Lovelock e Wright (2006), a qualidade dos serviços é influenciada pelas percepções dos
clientes no momento da interação com os funcionários da empresa. Além do hamburguer artesanal, o local também se diferenciará pelo cardápio personalizado com
pratos exclusivos, com nomes que remetem às séries, animações, personagens e filmes conhecidos do público alvo. Durante as pesquisas, identificou-se que a
cultura nerd representa uma tendência no local e, desta maneira, seguiu-se com a proposta da hamburgueria temática. É possível identificar o crescimento deste
mercado por conta de eventos que ocorrem no país, como a Nerd Night e a Fan Expo, este último um evento anual que é reconhecido por ser uma das maiores
convenções que reúne fãs de ficção e da cultura geek.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

O Restaurant and Hamburger Geek Burguer terá como foco a produção e comercialização de hamburgueres, com um ambiente e cardápio personalizado e
segmentado para o público geek. Identificou-se uma valorização do aspecto sustentável a nível mundial e, por isso, o restaurante possuirá embalagens
biodegradáveis, mas sem fugir do seu diferencial, com a inserção de desenhos sortidos de filmes, séries, animações e personagens. Projeta-se um aumento da
demanda em períodos de lançamento de filmes. Há uma grande preocupação em atender o consumidor da melhor maneira possível, satisfazendo-o e criando um
senso de pertencimento ao local. Conforme apontam Schiffman e Kanuk (2000), quando se pensa em levar um empreendimento para o público, é necessário
compreender o consumidor, pois é esse que vai fazer com que o negócio gire ou pare de funcionar.

CONCLUSOES
De acordo com Kotler (2000, p. 27), “é mais importante adotar a estratégia correta do que buscar o lucro imediato”. Para a internacionalização, considerou-se as
características do público alvo, do país e da cidade na qual a hamburgueria se instalará. Essa estratégia de internacionalização proporcionará à empresa ampliar,
além de faturamento e conhecimento da marca, os seus horizontes, com o atingimento de novos consumidores e a entrada em um novo mercado.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e
gestão, São Paulo: Saraiva, 2006. SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L.. Aspectos subculturais do comportamento do consumidor. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000.
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Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Restaurant and Hamburger Geek Burguer: uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo tem o intuito de apresentar uma proposta de internacionalização para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer, uma hamburgueria ambientada
para o publico geek, face a pouca oferta desse tipo de negócio em Ontário, Canadá. O diferencial da hamburgueria, além de todos os aspectos que envolvem o
ambiente de consumo, é a qualidade no atendimento. De acordo com Lovelock e Wright (2006), a qualidade dos serviços é influenciada pelas percepções dos
clientes no momento da interação com os funcionários da empresa. Além do hamburguer artesanal, o local também se diferenciará pelo cardápio personalizado com
pratos exclusivos, com nomes que remetem às séries, animações, personagens e filmes conhecidos do público alvo. Durante as pesquisas, identificou-se que a
cultura nerd representa uma tendência no local e, desta maneira, seguiu-se com a proposta da hamburgueria temática. É possível identificar o crescimento deste
mercado por conta de eventos que ocorrem no país, como a Nerd Night e a Fan Expo, este último um evento anual que é reconhecido por ser uma das maiores
convenções que reúne fãs de ficção e da cultura geek.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

O Restaurant and Hamburger Geek Burguer terá como foco a produção e comercialização de hamburgueres, com um ambiente e cardápio personalizado e
segmentado para o público geek. Identificou-se uma valorização do aspecto sustentável a nível mundial e, por isso, o restaurante possuirá embalagens
biodegradáveis, mas sem fugir do seu diferencial, com a inserção de desenhos sortidos de filmes, séries, animações e personagens. Projeta-se um aumento da
demanda em períodos de lançamento de filmes. Há uma grande preocupação em atender o consumidor da melhor maneira possível, satisfazendo-o e criando um
senso de pertencimento ao local. Conforme apontam Schiffman e Kanuk (2000), quando se pensa em levar um empreendimento para o público, é necessário
compreender o consumidor, pois é esse que vai fazer com que o negócio gire ou pare de funcionar.

CONCLUSOES
De acordo com Kotler (2000, p. 27), “é mais importante adotar a estratégia correta do que buscar o lucro imediato”. Para a internacionalização, considerou-se as
características do público alvo, do país e da cidade na qual a hamburgueria se instalará. Essa estratégia de internacionalização proporcionará à empresa ampliar,
além de faturamento e conhecimento da marca, os seus horizontes, com o atingimento de novos consumidores e a entrada em um novo mercado.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e
gestão, São Paulo: Saraiva, 2006. SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L.. Aspectos subculturais do comportamento do consumidor. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000.
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TITULO Restaurant and Hamburger Geek Burguer: uma proposta de internacionalização

INTRODUCAO

O presente artigo tem o intuito de apresentar uma proposta de internacionalização para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer, uma hamburgueria ambientada
para o publico geek, face a pouca oferta desse tipo de negócio em Ontário, Canadá. O diferencial da hamburgueria, além de todos os aspectos que envolvem o
ambiente de consumo, é a qualidade no atendimento. De acordo com Lovelock e Wright (2006), a qualidade dos serviços é influenciada pelas percepções dos
clientes no momento da interação com os funcionários da empresa. Além do hamburguer artesanal, o local também se diferenciará pelo cardápio personalizado com
pratos exclusivos, com nomes que remetem às séries, animações, personagens e filmes conhecidos do público alvo. Durante as pesquisas, identificou-se que a
cultura nerd representa uma tendência no local e, desta maneira, seguiu-se com a proposta da hamburgueria temática. É possível identificar o crescimento deste
mercado por conta de eventos que ocorrem no país, como a Nerd Night e a Fan Expo, este último um evento anual que é reconhecido por ser uma das maiores
convenções que reúne fãs de ficção e da cultura geek.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para para a Restaurant and Hamburger Geek Burguer.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

O Restaurant and Hamburger Geek Burguer terá como foco a produção e comercialização de hamburgueres, com um ambiente e cardápio personalizado e
segmentado para o público geek. Identificou-se uma valorização do aspecto sustentável a nível mundial e, por isso, o restaurante possuirá embalagens
biodegradáveis, mas sem fugir do seu diferencial, com a inserção de desenhos sortidos de filmes, séries, animações e personagens. Projeta-se um aumento da
demanda em períodos de lançamento de filmes. Há uma grande preocupação em atender o consumidor da melhor maneira possível, satisfazendo-o e criando um
senso de pertencimento ao local. Conforme apontam Schiffman e Kanuk (2000), quando se pensa em levar um empreendimento para o público, é necessário
compreender o consumidor, pois é esse que vai fazer com que o negócio gire ou pare de funcionar.

CONCLUSOES
De acordo com Kotler (2000, p. 27), “é mais importante adotar a estratégia correta do que buscar o lucro imediato”. Para a internacionalização, considerou-se as
características do público alvo, do país e da cidade na qual a hamburgueria se instalará. Essa estratégia de internacionalização proporcionará à empresa ampliar,
além de faturamento e conhecimento da marca, os seus horizontes, com o atingimento de novos consumidores e a entrada em um novo mercado.

REFERENCIAS
KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e
gestão, São Paulo: Saraiva, 2006. SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L. L.. Aspectos subculturais do comportamento do consumidor. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000.
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TITULO O USO DA CRIPTOGRAFIA COMO SEGURANÇA DE DADOS NOS APLICATIVOS DE MENSAGEM: UMA ANÁLISE NO WHATSAPP E NO TELEGRAM

INTRODUCAO

Atualmente os meios de comunicação permitem que as pessoas se comuniquem umas com as outras de forma instantânea de qualquer lugar do mundo, onde
milhares de informações de diversos tipos são enviadas e recebidas, seja como um meio de trabalho ou laser. Mas, independentemente do tipo de mensagem que
está sendo transmitida, é importante que os próprios meios de comunicação garantam a segurança dessas mensagens, impedindo que os dados transmitidos sejam
acessados por outras pessoas. Essa segurança é garantida principalmente, por meio da criptografia.

OBJETIVOS
Demonstrar a história e os conceitos da criptografia e analisar a sua aplicabilidade e importância para a segurança da informação nos meios de comunicação que se
utilizam dos aplicativos de trocas de mensagem, principalmente o WhatsApp e o Telegram, visando apontar prós e contras dos sistemas e casos de incidentes
ocorridos.

METODOLOGIA
Utilizou-se um levantamento bibliográfico por meio de consultas, análises, comparações de estudo referente a criptografia e a segurança da informação, além da
contextualização dos aplicativos de comunicação WhatsApp e Telegram. Através dos dados reunidos, comparou-se os métodos de segurança utilizados, pesquisou-
se sobre criptografia nos dois aplicativos e casos de falhas de segurança com ataques aos usuários.

RESULTADOS

A partir da pesquisa observou-se uma gama de informações referentes aos aplicativos em análise, comparando e definindo os seus melhores aspectos e indicando
no quesito segurança o melhor uso no dia a dia dos usuários. Observou-se o Telegram mais compatível para o uso corporativo o tem sido comprovado em seu uso,
mantendo uma maior segurança e liberdade no envio de mensagens e o WhatsApp Messenger que usa criptografia de ponta a ponta, mais voltado para uso cotidiano
e até mesmo recreativo, embora as empresas tenham uma facilidade grande em sua utilização por meio dos celulares cadastrados de clientes e fornecedores.

CONCLUSOES
Contudo, este projeto apresentou as perspectivas de duas ferramentas mundiais de comunicação, o Whatsapp e o Telegram em relação à segurança das
informações e os seus sistemas de criptografia. Analisamos, comparamos e obtivemos resultados qualitativos sob os apps e emitimos pontos cruciais para uso
seguro de cada um.

REFERENCIAS

Crime, Castigo e a História do Vkontakte, a Maior Rede Social Russa. Disponível em:(#60) https://www.vice.com/pt/article/pg3jqg/crime-castigo-vkontakte-
russia(#62). Acesso em: 08/2020. PADUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Editora: Papirus. 2002.
STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas. 4ª edição, Prentice-Hall, 2007. WhatsApp Encryption OverviewnTechnical white paper.
Disponível em:(#60) https://scontent.whatsapp.net/v/t39.8562-34/89275998_627986927772871_4167828889579552768_n.pdf?
_nc_sid=2fbf2a(#38)_nc_ohc=CZmsR-aJVosAX-S4d92(#38)_nc_ht=scontent.whatsapp.net(#38)oh=fcdebb3db63ca9abbc97bc7ba94c0622(#38)oe=5F9C2FD1(#62).
Acesso em: 08/2020.
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TITULO O USO DA CRIPTOGRAFIA COMO SEGURANÇA DE DADOS NOS APLICATIVOS DE MENSAGEM: UMA ANÁLISE NO WHATSAPP E NO TELEGRAM

INTRODUCAO

Atualmente os meios de comunicação permitem que as pessoas se comuniquem umas com as outras de forma instantânea de qualquer lugar do mundo, onde
milhares de informações de diversos tipos são enviadas e recebidas, seja como um meio de trabalho ou laser. Mas, independentemente do tipo de mensagem que
está sendo transmitida, é importante que os próprios meios de comunicação garantam a segurança dessas mensagens, impedindo que os dados transmitidos sejam
acessados por outras pessoas. Essa segurança é garantida principalmente, por meio da criptografia.

OBJETIVOS
Demonstrar a história e os conceitos da criptografia e analisar a sua aplicabilidade e importância para a segurança da informação nos meios de comunicação que se
utilizam dos aplicativos de trocas de mensagem, principalmente o WhatsApp e o Telegram, visando apontar prós e contras dos sistemas e casos de incidentes
ocorridos.

METODOLOGIA
Utilizou-se um levantamento bibliográfico por meio de consultas, análises, comparações de estudo referente a criptografia e a segurança da informação, além da
contextualização dos aplicativos de comunicação WhatsApp e Telegram. Através dos dados reunidos, comparou-se os métodos de segurança utilizados, pesquisou-
se sobre criptografia nos dois aplicativos e casos de falhas de segurança com ataques aos usuários.

RESULTADOS

A partir da pesquisa observou-se uma gama de informações referentes aos aplicativos em análise, comparando e definindo os seus melhores aspectos e indicando
no quesito segurança o melhor uso no dia a dia dos usuários. Observou-se o Telegram mais compatível para o uso corporativo o tem sido comprovado em seu uso,
mantendo uma maior segurança e liberdade no envio de mensagens e o WhatsApp Messenger que usa criptografia de ponta a ponta, mais voltado para uso cotidiano
e até mesmo recreativo, embora as empresas tenham uma facilidade grande em sua utilização por meio dos celulares cadastrados de clientes e fornecedores.

CONCLUSOES
Contudo, este projeto apresentou as perspectivas de duas ferramentas mundiais de comunicação, o Whatsapp e o Telegram em relação à segurança das
informações e os seus sistemas de criptografia. Analisamos, comparamos e obtivemos resultados qualitativos sob os apps e emitimos pontos cruciais para uso
seguro de cada um.

REFERENCIAS

Crime, Castigo e a História do Vkontakte, a Maior Rede Social Russa. Disponível em:(#60) https://www.vice.com/pt/article/pg3jqg/crime-castigo-vkontakte-
russia(#62). Acesso em: 08/2020. PADUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Editora: Papirus. 2002.
STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas. 4ª edição, Prentice-Hall, 2007. WhatsApp Encryption OverviewnTechnical white paper.
Disponível em:(#60) https://scontent.whatsapp.net/v/t39.8562-34/89275998_627986927772871_4167828889579552768_n.pdf?
_nc_sid=2fbf2a(#38)_nc_ohc=CZmsR-aJVosAX-S4d92(#38)_nc_ht=scontent.whatsapp.net(#38)oh=fcdebb3db63ca9abbc97bc7ba94c0622(#38)oe=5F9C2FD1(#62).
Acesso em: 08/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO O USO DA CRIPTOGRAFIA COMO SEGURANÇA DE DADOS NOS APLICATIVOS DE MENSAGEM: UMA ANÁLISE NO WHATSAPP E NO TELEGRAM

INTRODUCAO

Atualmente os meios de comunicação permitem que as pessoas se comuniquem umas com as outras de forma instantânea de qualquer lugar do mundo, onde
milhares de informações de diversos tipos são enviadas e recebidas, seja como um meio de trabalho ou laser. Mas, independentemente do tipo de mensagem que
está sendo transmitida, é importante que os próprios meios de comunicação garantam a segurança dessas mensagens, impedindo que os dados transmitidos sejam
acessados por outras pessoas. Essa segurança é garantida principalmente, por meio da criptografia.

OBJETIVOS
Demonstrar a história e os conceitos da criptografia e analisar a sua aplicabilidade e importância para a segurança da informação nos meios de comunicação que se
utilizam dos aplicativos de trocas de mensagem, principalmente o WhatsApp e o Telegram, visando apontar prós e contras dos sistemas e casos de incidentes
ocorridos.

METODOLOGIA
Utilizou-se um levantamento bibliográfico por meio de consultas, análises, comparações de estudo referente a criptografia e a segurança da informação, além da
contextualização dos aplicativos de comunicação WhatsApp e Telegram. Através dos dados reunidos, comparou-se os métodos de segurança utilizados, pesquisou-
se sobre criptografia nos dois aplicativos e casos de falhas de segurança com ataques aos usuários.

RESULTADOS

A partir da pesquisa observou-se uma gama de informações referentes aos aplicativos em análise, comparando e definindo os seus melhores aspectos e indicando
no quesito segurança o melhor uso no dia a dia dos usuários. Observou-se o Telegram mais compatível para o uso corporativo o tem sido comprovado em seu uso,
mantendo uma maior segurança e liberdade no envio de mensagens e o WhatsApp Messenger que usa criptografia de ponta a ponta, mais voltado para uso cotidiano
e até mesmo recreativo, embora as empresas tenham uma facilidade grande em sua utilização por meio dos celulares cadastrados de clientes e fornecedores.

CONCLUSOES
Contudo, este projeto apresentou as perspectivas de duas ferramentas mundiais de comunicação, o Whatsapp e o Telegram em relação à segurança das
informações e os seus sistemas de criptografia. Analisamos, comparamos e obtivemos resultados qualitativos sob os apps e emitimos pontos cruciais para uso
seguro de cada um.

REFERENCIAS

Crime, Castigo e a História do Vkontakte, a Maior Rede Social Russa. Disponível em:(#60) https://www.vice.com/pt/article/pg3jqg/crime-castigo-vkontakte-
russia(#62). Acesso em: 08/2020. PADUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Editora: Papirus. 2002.
STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas. 4ª edição, Prentice-Hall, 2007. WhatsApp Encryption OverviewnTechnical white paper.
Disponível em:(#60) https://scontent.whatsapp.net/v/t39.8562-34/89275998_627986927772871_4167828889579552768_n.pdf?
_nc_sid=2fbf2a(#38)_nc_ohc=CZmsR-aJVosAX-S4d92(#38)_nc_ht=scontent.whatsapp.net(#38)oh=fcdebb3db63ca9abbc97bc7ba94c0622(#38)oe=5F9C2FD1(#62).
Acesso em: 08/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO O USO DA CRIPTOGRAFIA COMO SEGURANÇA DE DADOS NOS APLICATIVOS DE MENSAGEM: UMA ANÁLISE NO WHATSAPP E NO TELEGRAM

INTRODUCAO

Atualmente os meios de comunicação permitem que as pessoas se comuniquem umas com as outras de forma instantânea de qualquer lugar do mundo, onde
milhares de informações de diversos tipos são enviadas e recebidas, seja como um meio de trabalho ou laser. Mas, independentemente do tipo de mensagem que
está sendo transmitida, é importante que os próprios meios de comunicação garantam a segurança dessas mensagens, impedindo que os dados transmitidos sejam
acessados por outras pessoas. Essa segurança é garantida principalmente, por meio da criptografia.

OBJETIVOS
Demonstrar a história e os conceitos da criptografia e analisar a sua aplicabilidade e importância para a segurança da informação nos meios de comunicação que se
utilizam dos aplicativos de trocas de mensagem, principalmente o WhatsApp e o Telegram, visando apontar prós e contras dos sistemas e casos de incidentes
ocorridos.

METODOLOGIA
Utilizou-se um levantamento bibliográfico por meio de consultas, análises, comparações de estudo referente a criptografia e a segurança da informação, além da
contextualização dos aplicativos de comunicação WhatsApp e Telegram. Através dos dados reunidos, comparou-se os métodos de segurança utilizados, pesquisou-
se sobre criptografia nos dois aplicativos e casos de falhas de segurança com ataques aos usuários.

RESULTADOS

A partir da pesquisa observou-se uma gama de informações referentes aos aplicativos em análise, comparando e definindo os seus melhores aspectos e indicando
no quesito segurança o melhor uso no dia a dia dos usuários. Observou-se o Telegram mais compatível para o uso corporativo o tem sido comprovado em seu uso,
mantendo uma maior segurança e liberdade no envio de mensagens e o WhatsApp Messenger que usa criptografia de ponta a ponta, mais voltado para uso cotidiano
e até mesmo recreativo, embora as empresas tenham uma facilidade grande em sua utilização por meio dos celulares cadastrados de clientes e fornecedores.

CONCLUSOES
Contudo, este projeto apresentou as perspectivas de duas ferramentas mundiais de comunicação, o Whatsapp e o Telegram em relação à segurança das
informações e os seus sistemas de criptografia. Analisamos, comparamos e obtivemos resultados qualitativos sob os apps e emitimos pontos cruciais para uso
seguro de cada um.

REFERENCIAS

Crime, Castigo e a História do Vkontakte, a Maior Rede Social Russa. Disponível em:(#60) https://www.vice.com/pt/article/pg3jqg/crime-castigo-vkontakte-
russia(#62). Acesso em: 08/2020. PADUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Editora: Papirus. 2002.
STALLINGS, W. Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas. 4ª edição, Prentice-Hall, 2007. WhatsApp Encryption OverviewnTechnical white paper.
Disponível em:(#60) https://scontent.whatsapp.net/v/t39.8562-34/89275998_627986927772871_4167828889579552768_n.pdf?
_nc_sid=2fbf2a(#38)_nc_ohc=CZmsR-aJVosAX-S4d92(#38)_nc_ht=scontent.whatsapp.net(#38)oh=fcdebb3db63ca9abbc97bc7ba94c0622(#38)oe=5F9C2FD1(#62).
Acesso em: 08/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: COMPARATIVO ENTRE AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E EM
OUTROS PAÍSES EM DIVERSOS CONTINENTES

INTRODUCAO

No Brasil, embora a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD esteja aprovada desde 2018, somente em setembro de 2020 entrou em vigor, com um prazo de até
agosto de 2021 para adaptação e até que sanções legais sejam aplicadas a atitudes fora do conforme legal. A aprovação da lei procura assegurar a proteção de
dados pessoais usados pelas empresas e cria regras e normas para que as empresas divulguem avisos claros e específicos quanto ao uso de cookies e manutenção
de informações pessoais, o que é um marco na legislação brasileira, que nos leva a pensar em como outros países lidam com seus dados. Realizou-se, com esta
pesquisa, a comparação entre a Lei de Proteção de Dados do Brasil, com a leis vigentes em outros seis países espalhados pelos continentes, sendo eles: Argentina,
Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

OBJETIVOS
Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD no Brasil; elencar as principais mudanças que ela traz em
relação à segurança da informação e realizar uma comparação em relação à legislação que envolve a proteção de dados em outros seis países de continentes
diferentes - Argentina, Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

METODOLOGIA
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos em livros e artigos científicos além de consultas à legislação de cada país pesquisado, a fim de
realizar uma comparação entre elas e entender as diferenças e/ou semelhanças existentes entre as legislações válidas em cada país.

RESULTADOS
Comparando o Brasil com um país próximo, percebemos que a Argentina possui leis bem estruturadas de proteção de dados há longa data, desde 1994, sendo
referência para todos países latinos. Mas se compararmos o Brasil com a África do Sul que não possui uma lei especifica acerca do uso da internet e sim apenas
regulamentos específicos dessa atividade, o Brasil destaca-se, pois, possui em sua constituição pontos específicos focados na proteção de dados.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a proteção de dados é um importante debate em toda a sociedade contemporânea. É possível observar que em alguns países essa é uma
discussão de longa data e com legislações unificadas em todo território e em outros essa é uma questão mais recente ou com leis específicas para cada estado.

REFERENCIAS

FEITOSA, A. Lei Geral de Proteção de Dados: o que muda para os cidadãos? In: G1, 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-o-que-muda-para-os-cidadaos-veja-perguntas-e-respostas.ghtml.
Acesso em: 22/09/2020.. Acesso em: 22/09/2020. PENSANDO O DIREITO. Proteção de dados pessoais pelo mundo. 2015. Disponível em:
(#60)http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/2015/04/protecao-de-dados-pessoais-pelo-mundo/(#62). Acesso em: 22/09/2020. SECURITY REPORT. Proteção de
dados na América Latina 2018. Disponível em: (#60)https://www.securityreport.com.br/overview/protecao-de-dados-na-america-latina/#.X2pSoPlKi1t(#62). Acesso
em: 22/09/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: COMPARATIVO ENTRE AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E EM
OUTROS PAÍSES EM DIVERSOS CONTINENTES

INTRODUCAO

No Brasil, embora a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD esteja aprovada desde 2018, somente em setembro de 2020 entrou em vigor, com um prazo de até
agosto de 2021 para adaptação e até que sanções legais sejam aplicadas a atitudes fora do conforme legal. A aprovação da lei procura assegurar a proteção de
dados pessoais usados pelas empresas e cria regras e normas para que as empresas divulguem avisos claros e específicos quanto ao uso de cookies e manutenção
de informações pessoais, o que é um marco na legislação brasileira, que nos leva a pensar em como outros países lidam com seus dados. Realizou-se, com esta
pesquisa, a comparação entre a Lei de Proteção de Dados do Brasil, com a leis vigentes em outros seis países espalhados pelos continentes, sendo eles: Argentina,
Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

OBJETIVOS
Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD no Brasil; elencar as principais mudanças que ela traz em
relação à segurança da informação e realizar uma comparação em relação à legislação que envolve a proteção de dados em outros seis países de continentes
diferentes - Argentina, Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

METODOLOGIA
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos em livros e artigos científicos além de consultas à legislação de cada país pesquisado, a fim de
realizar uma comparação entre elas e entender as diferenças e/ou semelhanças existentes entre as legislações válidas em cada país.

RESULTADOS
Comparando o Brasil com um país próximo, percebemos que a Argentina possui leis bem estruturadas de proteção de dados há longa data, desde 1994, sendo
referência para todos países latinos. Mas se compararmos o Brasil com a África do Sul que não possui uma lei especifica acerca do uso da internet e sim apenas
regulamentos específicos dessa atividade, o Brasil destaca-se, pois, possui em sua constituição pontos específicos focados na proteção de dados.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a proteção de dados é um importante debate em toda a sociedade contemporânea. É possível observar que em alguns países essa é uma
discussão de longa data e com legislações unificadas em todo território e em outros essa é uma questão mais recente ou com leis específicas para cada estado.

REFERENCIAS

FEITOSA, A. Lei Geral de Proteção de Dados: o que muda para os cidadãos? In: G1, 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-o-que-muda-para-os-cidadaos-veja-perguntas-e-respostas.ghtml.
Acesso em: 22/09/2020.. Acesso em: 22/09/2020. PENSANDO O DIREITO. Proteção de dados pessoais pelo mundo. 2015. Disponível em:
(#60)http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/2015/04/protecao-de-dados-pessoais-pelo-mundo/(#62). Acesso em: 22/09/2020. SECURITY REPORT. Proteção de
dados na América Latina 2018. Disponível em: (#60)https://www.securityreport.com.br/overview/protecao-de-dados-na-america-latina/#.X2pSoPlKi1t(#62). Acesso
em: 22/09/2020.
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TITULO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: COMPARATIVO ENTRE AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E EM
OUTROS PAÍSES EM DIVERSOS CONTINENTES

INTRODUCAO

No Brasil, embora a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD esteja aprovada desde 2018, somente em setembro de 2020 entrou em vigor, com um prazo de até
agosto de 2021 para adaptação e até que sanções legais sejam aplicadas a atitudes fora do conforme legal. A aprovação da lei procura assegurar a proteção de
dados pessoais usados pelas empresas e cria regras e normas para que as empresas divulguem avisos claros e específicos quanto ao uso de cookies e manutenção
de informações pessoais, o que é um marco na legislação brasileira, que nos leva a pensar em como outros países lidam com seus dados. Realizou-se, com esta
pesquisa, a comparação entre a Lei de Proteção de Dados do Brasil, com a leis vigentes em outros seis países espalhados pelos continentes, sendo eles: Argentina,
Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

OBJETIVOS
Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD no Brasil; elencar as principais mudanças que ela traz em
relação à segurança da informação e realizar uma comparação em relação à legislação que envolve a proteção de dados em outros seis países de continentes
diferentes - Argentina, Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

METODOLOGIA
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos em livros e artigos científicos além de consultas à legislação de cada país pesquisado, a fim de
realizar uma comparação entre elas e entender as diferenças e/ou semelhanças existentes entre as legislações válidas em cada país.

RESULTADOS
Comparando o Brasil com um país próximo, percebemos que a Argentina possui leis bem estruturadas de proteção de dados há longa data, desde 1994, sendo
referência para todos países latinos. Mas se compararmos o Brasil com a África do Sul que não possui uma lei especifica acerca do uso da internet e sim apenas
regulamentos específicos dessa atividade, o Brasil destaca-se, pois, possui em sua constituição pontos específicos focados na proteção de dados.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a proteção de dados é um importante debate em toda a sociedade contemporânea. É possível observar que em alguns países essa é uma
discussão de longa data e com legislações unificadas em todo território e em outros essa é uma questão mais recente ou com leis específicas para cada estado.

REFERENCIAS

FEITOSA, A. Lei Geral de Proteção de Dados: o que muda para os cidadãos? In: G1, 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-o-que-muda-para-os-cidadaos-veja-perguntas-e-respostas.ghtml.
Acesso em: 22/09/2020.. Acesso em: 22/09/2020. PENSANDO O DIREITO. Proteção de dados pessoais pelo mundo. 2015. Disponível em:
(#60)http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/2015/04/protecao-de-dados-pessoais-pelo-mundo/(#62). Acesso em: 22/09/2020. SECURITY REPORT. Proteção de
dados na América Latina 2018. Disponível em: (#60)https://www.securityreport.com.br/overview/protecao-de-dados-na-america-latina/#.X2pSoPlKi1t(#62). Acesso
em: 22/09/2020.
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TITULO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: COMPARATIVO ENTRE AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E EM
OUTROS PAÍSES EM DIVERSOS CONTINENTES

INTRODUCAO

No Brasil, embora a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD esteja aprovada desde 2018, somente em setembro de 2020 entrou em vigor, com um prazo de até
agosto de 2021 para adaptação e até que sanções legais sejam aplicadas a atitudes fora do conforme legal. A aprovação da lei procura assegurar a proteção de
dados pessoais usados pelas empresas e cria regras e normas para que as empresas divulguem avisos claros e específicos quanto ao uso de cookies e manutenção
de informações pessoais, o que é um marco na legislação brasileira, que nos leva a pensar em como outros países lidam com seus dados. Realizou-se, com esta
pesquisa, a comparação entre a Lei de Proteção de Dados do Brasil, com a leis vigentes em outros seis países espalhados pelos continentes, sendo eles: Argentina,
Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

OBJETIVOS
Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD no Brasil; elencar as principais mudanças que ela traz em
relação à segurança da informação e realizar uma comparação em relação à legislação que envolve a proteção de dados em outros seis países de continentes
diferentes - Argentina, Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

METODOLOGIA
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos em livros e artigos científicos além de consultas à legislação de cada país pesquisado, a fim de
realizar uma comparação entre elas e entender as diferenças e/ou semelhanças existentes entre as legislações válidas em cada país.

RESULTADOS
Comparando o Brasil com um país próximo, percebemos que a Argentina possui leis bem estruturadas de proteção de dados há longa data, desde 1994, sendo
referência para todos países latinos. Mas se compararmos o Brasil com a África do Sul que não possui uma lei especifica acerca do uso da internet e sim apenas
regulamentos específicos dessa atividade, o Brasil destaca-se, pois, possui em sua constituição pontos específicos focados na proteção de dados.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a proteção de dados é um importante debate em toda a sociedade contemporânea. É possível observar que em alguns países essa é uma
discussão de longa data e com legislações unificadas em todo território e em outros essa é uma questão mais recente ou com leis específicas para cada estado.

REFERENCIAS

FEITOSA, A. Lei Geral de Proteção de Dados: o que muda para os cidadãos? In: G1, 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-o-que-muda-para-os-cidadaos-veja-perguntas-e-respostas.ghtml.
Acesso em: 22/09/2020.. Acesso em: 22/09/2020. PENSANDO O DIREITO. Proteção de dados pessoais pelo mundo. 2015. Disponível em:
(#60)http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/2015/04/protecao-de-dados-pessoais-pelo-mundo/(#62). Acesso em: 22/09/2020. SECURITY REPORT. Proteção de
dados na América Latina 2018. Disponível em: (#60)https://www.securityreport.com.br/overview/protecao-de-dados-na-america-latina/#.X2pSoPlKi1t(#62). Acesso
em: 22/09/2020.
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TITULO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: COMPARATIVO ENTRE AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E EM
OUTROS PAÍSES EM DIVERSOS CONTINENTES

INTRODUCAO

No Brasil, embora a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD esteja aprovada desde 2018, somente em setembro de 2020 entrou em vigor, com um prazo de até
agosto de 2021 para adaptação e até que sanções legais sejam aplicadas a atitudes fora do conforme legal. A aprovação da lei procura assegurar a proteção de
dados pessoais usados pelas empresas e cria regras e normas para que as empresas divulguem avisos claros e específicos quanto ao uso de cookies e manutenção
de informações pessoais, o que é um marco na legislação brasileira, que nos leva a pensar em como outros países lidam com seus dados. Realizou-se, com esta
pesquisa, a comparação entre a Lei de Proteção de Dados do Brasil, com a leis vigentes em outros seis países espalhados pelos continentes, sendo eles: Argentina,
Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

OBJETIVOS
Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD no Brasil; elencar as principais mudanças que ela traz em
relação à segurança da informação e realizar uma comparação em relação à legislação que envolve a proteção de dados em outros seis países de continentes
diferentes - Argentina, Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

METODOLOGIA
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos em livros e artigos científicos além de consultas à legislação de cada país pesquisado, a fim de
realizar uma comparação entre elas e entender as diferenças e/ou semelhanças existentes entre as legislações válidas em cada país.

RESULTADOS
Comparando o Brasil com um país próximo, percebemos que a Argentina possui leis bem estruturadas de proteção de dados há longa data, desde 1994, sendo
referência para todos países latinos. Mas se compararmos o Brasil com a África do Sul que não possui uma lei especifica acerca do uso da internet e sim apenas
regulamentos específicos dessa atividade, o Brasil destaca-se, pois, possui em sua constituição pontos específicos focados na proteção de dados.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a proteção de dados é um importante debate em toda a sociedade contemporânea. É possível observar que em alguns países essa é uma
discussão de longa data e com legislações unificadas em todo território e em outros essa é uma questão mais recente ou com leis específicas para cada estado.

REFERENCIAS

FEITOSA, A. Lei Geral de Proteção de Dados: o que muda para os cidadãos? In: G1, 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-o-que-muda-para-os-cidadaos-veja-perguntas-e-respostas.ghtml.
Acesso em: 22/09/2020.. Acesso em: 22/09/2020. PENSANDO O DIREITO. Proteção de dados pessoais pelo mundo. 2015. Disponível em:
(#60)http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/2015/04/protecao-de-dados-pessoais-pelo-mundo/(#62). Acesso em: 22/09/2020. SECURITY REPORT. Proteção de
dados na América Latina 2018. Disponível em: (#60)https://www.securityreport.com.br/overview/protecao-de-dados-na-america-latina/#.X2pSoPlKi1t(#62). Acesso
em: 22/09/2020.
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TITULO
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: COMPARATIVO ENTRE AS LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E EM
OUTROS PAÍSES EM DIVERSOS CONTINENTES

INTRODUCAO

No Brasil, embora a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD esteja aprovada desde 2018, somente em setembro de 2020 entrou em vigor, com um prazo de até
agosto de 2021 para adaptação e até que sanções legais sejam aplicadas a atitudes fora do conforme legal. A aprovação da lei procura assegurar a proteção de
dados pessoais usados pelas empresas e cria regras e normas para que as empresas divulguem avisos claros e específicos quanto ao uso de cookies e manutenção
de informações pessoais, o que é um marco na legislação brasileira, que nos leva a pensar em como outros países lidam com seus dados. Realizou-se, com esta
pesquisa, a comparação entre a Lei de Proteção de Dados do Brasil, com a leis vigentes em outros seis países espalhados pelos continentes, sendo eles: Argentina,
Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

OBJETIVOS
Os principais objetivos desta pesquisa são: entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD no Brasil; elencar as principais mudanças que ela traz em
relação à segurança da informação e realizar uma comparação em relação à legislação que envolve a proteção de dados em outros seis países de continentes
diferentes - Argentina, Estados Unidos, França, África do Sul, Japão e Austrália.

METODOLOGIA
Foi utilizada análise bibliográfica, coletando referenciais teóricos em livros e artigos científicos além de consultas à legislação de cada país pesquisado, a fim de
realizar uma comparação entre elas e entender as diferenças e/ou semelhanças existentes entre as legislações válidas em cada país.

RESULTADOS
Comparando o Brasil com um país próximo, percebemos que a Argentina possui leis bem estruturadas de proteção de dados há longa data, desde 1994, sendo
referência para todos países latinos. Mas se compararmos o Brasil com a África do Sul que não possui uma lei especifica acerca do uso da internet e sim apenas
regulamentos específicos dessa atividade, o Brasil destaca-se, pois, possui em sua constituição pontos específicos focados na proteção de dados.

CONCLUSOES
Podemos concluir que a proteção de dados é um importante debate em toda a sociedade contemporânea. É possível observar que em alguns países essa é uma
discussão de longa data e com legislações unificadas em todo território e em outros essa é uma questão mais recente ou com leis específicas para cada estado.

REFERENCIAS

FEITOSA, A. Lei Geral de Proteção de Dados: o que muda para os cidadãos? In: G1, 2020. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/18/lei-geral-de-protecao-de-dados-o-que-muda-para-os-cidadaos-veja-perguntas-e-respostas.ghtml.
Acesso em: 22/09/2020.. Acesso em: 22/09/2020. PENSANDO O DIREITO. Proteção de dados pessoais pelo mundo. 2015. Disponível em:
(#60)http://pensando.mj.gov.br/dadospessoais/2015/04/protecao-de-dados-pessoais-pelo-mundo/(#62). Acesso em: 22/09/2020. SECURITY REPORT. Proteção de
dados na América Latina 2018. Disponível em: (#60)https://www.securityreport.com.br/overview/protecao-de-dados-na-america-latina/#.X2pSoPlKi1t(#62). Acesso
em: 22/09/2020.
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TITULO MELANCOLIA NA METROPOLE: DOENÇA E CIDADE NOS DIAGNÓSTICOS DE ANTONIO CARLOS PACHECO E SILVA

INTRODUCAO
O presente trabalho sublinha a melancolia presente no compêndio Psiquiatria Clínica e Forense, do médico e intelectual paulistano Antonio Carlos Pacheco e Silva
(1898-1989) e investiga como a doença reflete as amplas transformações ocorridas na cidade de São Paulo durante as décadas de 1920 e 1930.

OBJETIVOS Objetiva-se à análise dos diagnósticos de melancolia no manual Psiquiatria Clínica e Forense frente ao impacto das transformações sociais do contexto histórico.

METODOLOGIA
Emprega-se o método de Análise de Conteúdo, que propõe o mapeamento e categorização de aspectos a serem extraídos do documento, objetivando a
interpretação das mensagens e dos discursos que nele se situam, no caso, a melancolia em dois casos/capítulos do manual que delimita o corpus da pesquisa. A
base teórica evidencia os axiomas da história do sentimento como forma de interpretação do passado/presente.

RESULTADOS
Os casos analisados demonstram como a melancolia é impactada pela vida social, isto é, as relações pessoais, os padrões sociais e comportamentais exigidos pela
medicina, bem como as transformações políticas e econômicas. Os resultados indicam que os diagnósticos de melancolia, descritos no compêndio de Pacheco e
Silva, evidenciam o cotidiano da cidade metrópole como condicionante para o estado melancólico.

CONCLUSOES

A higiene mental impacta na ideia de cidade como espaço moderno e de acordo com o discurso médico evocam predisposições a determinadas patologias, que se
manifestam frente as mudanças na circulação do tráfego, na convivência entre as pessoas, no mundo dos negócios. A importância em abordar as doenças como a
depressão (antes conhecida como melancolia), colabora para romper com o tabu responsável por informações equivocadas e discursos que marginalizam pessoas,
levando-as muitas vezes ao suicídio.

REFERENCIAS

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 1977. CORDÁS, Táki Athanássios; EMILIO, Matheus Schumaker. História da Melancolia. Porto
Alegre: Artmed, 2017. PACHECO E SILVA, Antonio Carlos. Psiquiatria Clínica e Forense. São Paulo: Renascença, 1951. SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na
metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. SIQUEIRA, Sônia A. A Renovação da História: História
dos Sentimentos. Rev. Hist.. São Paulo, v. 54, n. 108, p. 563-578, 1976. TARELOW, Gustavo Queródia. Antonio Carlos Pacheco e Silva: psiquiatria e política em uma
trajetória singular (1898-1988), Orientador: André Mota. 2018. Tese (Doutorado em Ciências). Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, São Paulo, 2018.
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TITULO
O EFEITO DO TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO NA FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA E NA CAPACIDADE DE EXERCÍCIO EM PACIENTES COM ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO CRÔNICO - RELATO DE CASO

INTRODUCAO

O Acidente vascular encefálico (AVE) é uma das causas mais comuns de morbidade e incapacidade de longo prazo no mundo¹, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) estima que até 2030,o AVE continue sendo a segunda maior causa de mortes no mundo, sendo responsável por 12,2% dos óbitos previstos para o ano². Com
o AVE temos a coordenação dos músculos prejudicada², podendo gerar uma fraqueza muscular respiratória, com necessidade de tratamento fisioterapêutico³. O
treinamento muscular respiratório leva uma melhora no desempenho respiratório carregando o sistema respiratório além do seu nível usual de funcionamento,
criando assim um efeito de treinamento4

OBJETIVOS
Verificar o efeito do treinamento muscular respiratório no ganho de força inspiratória, na capacidade de exercício e qualidade de vida em pacientes com sequela
crônica de Acidente Vascular Encefálico.

METODOLOGIA

É uma pesquisa clínica quantitativa, descritiva, do tipo relato de caso com individuo com sequela moderada de acidente vascular encefálico da unidade de
Fisioterapia da Universidade de Santo Amaro. Que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Santo Amaro (UNISA) a aplicação
do questionário de qualidade de vida sociodemográfico, teste de caminhada e manovacuometria. O treinamento muscular inspiratórios foi iniciado dia 15/09/2020
com intensidade de 50% da PImáx, durante 30 minutos sete dias na semana, por 6 semanas.

RESULTADOS
Durante as 3 primeiras semanas de treinamento houve um ganho de força muscular inspiratória de 112,5% , e melhora da dispnéia durante as atividades diárias
relatada pelo paciente.

CONCLUSOES
Esperamos concluir com esse trabalho que o treinamento muscular inspiratório durante seis semanas melhore a força muscular inspiratória, capacidade de
exercício e qualidade de vida.

REFERENCIAS

1. Xiao Y, Luo M, Wang J, Luo H. Treinamento muscular inspiratório para a recuperação da função após acidente vascular cerebral Cochrane DatabaseSyst Rev.
2012;(5).Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6465038/ 2- Lee K, Park D, Lee GC. Treinamento muscular respiratório progressivo para
melhorar a estabilidade do tronco em sobreviventes de AVC crônico: um piloto controlado aleatoriamente Trial. J StrokeCerebrovascDis. 2019;28(5):1200–11.
Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1052305719300084 3- Araújo JP de, Darcis JVV, Tomas ACV, Mello WA de. Tendência de
Mortalidade por Acidente Cerebrovascular na Cidade de Maringá, Paraná entre os anos de 2005 a 2015. Int J CardiovascSci. 2017;31(1):56–62. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2359-56472018000100056(#38)script=sci_arttext(#38)tlng=pt 4 - Kulnik ST, Rafferty GF, Birring SS, Moxham J, Kalra L. Estudo
piloto do treinamento muscular respiratório para melhorar a eficácia da tosse e reduzir a incidência de pneumonia no AVC agudo: protocolo de estudo para um
estudo controlado randomizado. Trials. 2014;15(1):1–10. Disponível em:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24725276
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3622282 - LETICIA CAMARGO SEGUNDO HERRERA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Victor Rolim de Souza

TITULO ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NAS CONSEQUÊNCIAS CARDIORESPIRATÓRIAS CAUSADAS PELA COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA

INTRODUCAO

A pandemia de COVID-19 que tomou proporção caótica no mundo mostrou-se capaz de desenvolver sintomas de uma gripe leve a uma síndrome Respiratória Aguda
Severa em uma grande parte da população mundial. Pessoas com comorbidades adjacentes mostraram-se mais susceptíveis a classificação mais crítica da doença,
evidenciando que aqueles com covid-19 com doenças cardiovasculares ou pulmonares, podem ter menos resistência ao vírus precisando de atendimento em UTI,
com uso de suporte ventilatório e outras terapêuticas. O fisioterapeuta ganhou visibilidade da sociedade no geral ao combate da enfermidade causada pelo vírus na
fase aguda com a sua presença e atuação nas unidades de terapia intensiva e chegando a necessidade de reabilitação na fase pós aguda para aqueles que ficam
com as sequelas da infecção.

OBJETIVOS
O principal objetivo deste trabalho é uma busca na literatura sobre a atuação do fisioterapeuta na reabilitação cardiorrespiratória de pacientes com covid-19 na fase
aguda e pós aguda da infecção.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura para uma análise de estudos que mencionem a atuação do fisioterapeuta nas consequências cardiorrespiratórias
causadas pelo COVID-19.

RESULTADOS

Foram selecionados nove estudos mediante os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Os resultados mostram os modos ventilatórios com os parâmetros
sugeridos pelos escritores e as formas de intervenção que o fisioterapeuta pode atuar no tratamento do coronavírus, sendo a fase aguda com maior número de
evidências e tratamentos estabelecidos. Uma das principais intervenções utilizadas nestes pacientes foi a pronação, levando a melhora da hipoxemia e da ventilação
de áreas mal ventiladas.

CONCLUSOES
A atuação do fisioterapeuta possui um peso de tamanha importância nos centros de terapia intensiva relacionado ao COVID-19, principalmente para o tratamento de
suporte de vida, porém existe um escasso número de estudos que possam possibilitar a prática clínica relacionada ao sistema cardiovascular e a reabilitação pós
aguda, que no futuro é esperado o surgimento de novas evidências.

REFERENCIAS

Lazaridis C, et al., Involvement of cardiovascular system as the critical point in coronavirus disease 2019 (COVID-19) prognosis and recovery, Hellenic Journal of
Cardiology, 2020. Acessado em: 24 Ago de 2020. Disponivel em: https://doi.org/10.1016/j.hjc.2020.05.004. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important
Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China, Beijing China, 2020. Acessado em: 27 Ago 2020. Vol. 323. No. 13. Disponível em:
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2762130. Against G. Post(#38)#8209;COVID(#38)#8209;19 global health strategies: the need for an
interdisciplinary approach, Aging Clinical and Experimental Research, Rome, Italy, 2020. Acessado em: 28 Ago 2020. 32 (8): 1613-1620. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32529595/. Guimarães F. Atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva no contexto da pandemia de COVID-19,
Curitiba, 2020. Acessado em: 29 Ago 2020. Vol.33 0033001. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/fm/v33/1980-5918-fm-33-e0033001.pdf.
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3487521 - DAIANE DA CONCEICAO SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A DIFICULDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO RAMO DE BARES E RESTAURANTES EMCONSEGUIR CRÉDITO DURANTE A PANDEMIA

INTRODUCAO

Em 2020, o mundo foi impactado por conta do Corona Vírus, quando a necessidade de distanciamento social obrigou comércios, escolas e outros tipos de
instituições consideradas não essenciais a suspenderem as suas atividades. No Brasil, os Estados e Municípios realizaram a regulamentação desta quarentena por
meio de decretos, como o decreto Nº 64.881, do Governo Estadual de São Paulo. Com objetivo de evitar um colapso na economia brasileira, o governo federal
anunciou uma série de empréstimos com juros baixos para micro e pequenos empreendedores, responsáveis por empregar mais de 57% da população. Ocorre,
porém, que muitos desses empreendedores não conseguiram acessar o crédito ora prometido.

OBJETIVOS Apresentar o desafio dos micros e pequenos empreendedores na obtenção de crédito emergencial.

METODOLOGIA Este projeto foi realizado com base em análise documental.

RESULTADOS

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-SP), apenas na capital do estado de São Paulo,12 mil estabelecimentos do ramo foram
fechados durante o período da pandemia, deixando cerca de 90 mil pessoas desempregadas. Segundo pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANS),
85% das empresas que fizeram pedidos para instituições financeiras tiveram propostas recusadas. Segundo o presidente da ABRASEL-SP, Percival Maricato, a
burocracia tem sido o principal obstáculo para os empresários terem acesso ao dinheiro e isso já resultou em mais de um milhão de demissões. Um dos principais
programas para liberação de crédito é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que destina a essas empresas
R$ 15,9 bilhões de reais. O grande problema é que o dinheiro é disponibilizado através de bancos privados, que exigem e verificam garantias, regularidade tributária e
saúde financeira, exigências que muitas vezes a empresa não atende, uma vez que, mesmo antes da crise, a maioria das delas não se encontrava com boa saúde
financeira.

CONCLUSOES

A negligência com a necessidade de crédito dos micros e pequenos empreendedores, que em sua maioria não possuíam nenhuma reserva de emergência para
enfrentar um momento tão dramático para todos impactou e tende a impactar ainda mais a economia brasileira, causando milhares de demissões e falências. É
necessário que o governo estenda a mão a esses comércios, facilitando o acesso ao capital e orientando-os de forma efetiva acerca da importância de sua
administração com sabedoria.

REFERENCIAS

DATA SEBRAE. Impacto do coronavirus. Disponível em: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-
2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2020. ECONOMIA. Pesquisa do Sebrae aponta dificuldade na obtenção de crédito microempreendedores.
Disponível em: (#60)https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/19/pesquisa-do-sebrae-aponta-dificuldade-na-obtencao-de-credito-
microempreendedores.htm#:~:text=Segundo%20a%20pesquisa%2C%20no%20per%C3(#62). Acesso em: 30 set. 2020. SEBRAE. O impacto da pandemia de
coronavirus nos pequenos negócios. Disponível em: (#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-nos-
pequenos-negocios,192da538c1be1710VgnVCM1000004c00210aRCRD(#62). Acesso em: 27 set. 2020.
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3577139 - ISABELLE DE FARIAS CARVALHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A DIFICULDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO RAMO DE BARES E RESTAURANTES EMCONSEGUIR CRÉDITO DURANTE A PANDEMIA

INTRODUCAO

Em 2020, o mundo foi impactado por conta do Corona Vírus, quando a necessidade de distanciamento social obrigou comércios, escolas e outros tipos de
instituições consideradas não essenciais a suspenderem as suas atividades. No Brasil, os Estados e Municípios realizaram a regulamentação desta quarentena por
meio de decretos, como o decreto Nº 64.881, do Governo Estadual de São Paulo. Com objetivo de evitar um colapso na economia brasileira, o governo federal
anunciou uma série de empréstimos com juros baixos para micro e pequenos empreendedores, responsáveis por empregar mais de 57% da população. Ocorre,
porém, que muitos desses empreendedores não conseguiram acessar o crédito ora prometido.

OBJETIVOS Apresentar o desafio dos micros e pequenos empreendedores na obtenção de crédito emergencial.

METODOLOGIA Este projeto foi realizado com base em análise documental.

RESULTADOS

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-SP), apenas na capital do estado de São Paulo,12 mil estabelecimentos do ramo foram
fechados durante o período da pandemia, deixando cerca de 90 mil pessoas desempregadas. Segundo pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANS),
85% das empresas que fizeram pedidos para instituições financeiras tiveram propostas recusadas. Segundo o presidente da ABRASEL-SP, Percival Maricato, a
burocracia tem sido o principal obstáculo para os empresários terem acesso ao dinheiro e isso já resultou em mais de um milhão de demissões. Um dos principais
programas para liberação de crédito é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que destina a essas empresas
R$ 15,9 bilhões de reais. O grande problema é que o dinheiro é disponibilizado através de bancos privados, que exigem e verificam garantias, regularidade tributária e
saúde financeira, exigências que muitas vezes a empresa não atende, uma vez que, mesmo antes da crise, a maioria das delas não se encontrava com boa saúde
financeira.

CONCLUSOES

A negligência com a necessidade de crédito dos micros e pequenos empreendedores, que em sua maioria não possuíam nenhuma reserva de emergência para
enfrentar um momento tão dramático para todos impactou e tende a impactar ainda mais a economia brasileira, causando milhares de demissões e falências. É
necessário que o governo estenda a mão a esses comércios, facilitando o acesso ao capital e orientando-os de forma efetiva acerca da importância de sua
administração com sabedoria.

REFERENCIAS

DATA SEBRAE. Impacto do coronavirus. Disponível em: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-
2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2020. ECONOMIA. Pesquisa do Sebrae aponta dificuldade na obtenção de crédito microempreendedores.
Disponível em: (#60)https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/19/pesquisa-do-sebrae-aponta-dificuldade-na-obtencao-de-credito-
microempreendedores.htm#:~:text=Segundo%20a%20pesquisa%2C%20no%20per%C3(#62). Acesso em: 30 set. 2020. SEBRAE. O impacto da pandemia de
coronavirus nos pequenos negócios. Disponível em: (#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-nos-
pequenos-negocios,192da538c1be1710VgnVCM1000004c00210aRCRD(#62). Acesso em: 27 set. 2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A DIFICULDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO RAMO DE BARES E RESTAURANTES EMCONSEGUIR CRÉDITO DURANTE A PANDEMIA

INTRODUCAO

Em 2020, o mundo foi impactado por conta do Corona Vírus, quando a necessidade de distanciamento social obrigou comércios, escolas e outros tipos de
instituições consideradas não essenciais a suspenderem as suas atividades. No Brasil, os Estados e Municípios realizaram a regulamentação desta quarentena por
meio de decretos, como o decreto Nº 64.881, do Governo Estadual de São Paulo. Com objetivo de evitar um colapso na economia brasileira, o governo federal
anunciou uma série de empréstimos com juros baixos para micro e pequenos empreendedores, responsáveis por empregar mais de 57% da população. Ocorre,
porém, que muitos desses empreendedores não conseguiram acessar o crédito ora prometido.

OBJETIVOS Apresentar o desafio dos micros e pequenos empreendedores na obtenção de crédito emergencial.

METODOLOGIA Este projeto foi realizado com base em análise documental.

RESULTADOS

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-SP), apenas na capital do estado de São Paulo,12 mil estabelecimentos do ramo foram
fechados durante o período da pandemia, deixando cerca de 90 mil pessoas desempregadas. Segundo pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANS),
85% das empresas que fizeram pedidos para instituições financeiras tiveram propostas recusadas. Segundo o presidente da ABRASEL-SP, Percival Maricato, a
burocracia tem sido o principal obstáculo para os empresários terem acesso ao dinheiro e isso já resultou em mais de um milhão de demissões. Um dos principais
programas para liberação de crédito é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que destina a essas empresas
R$ 15,9 bilhões de reais. O grande problema é que o dinheiro é disponibilizado através de bancos privados, que exigem e verificam garantias, regularidade tributária e
saúde financeira, exigências que muitas vezes a empresa não atende, uma vez que, mesmo antes da crise, a maioria das delas não se encontrava com boa saúde
financeira.

CONCLUSOES

A negligência com a necessidade de crédito dos micros e pequenos empreendedores, que em sua maioria não possuíam nenhuma reserva de emergência para
enfrentar um momento tão dramático para todos impactou e tende a impactar ainda mais a economia brasileira, causando milhares de demissões e falências. É
necessário que o governo estenda a mão a esses comércios, facilitando o acesso ao capital e orientando-os de forma efetiva acerca da importância de sua
administração com sabedoria.

REFERENCIAS

DATA SEBRAE. Impacto do coronavirus. Disponível em: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-
2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2020. ECONOMIA. Pesquisa do Sebrae aponta dificuldade na obtenção de crédito microempreendedores.
Disponível em: (#60)https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/19/pesquisa-do-sebrae-aponta-dificuldade-na-obtencao-de-credito-
microempreendedores.htm#:~:text=Segundo%20a%20pesquisa%2C%20no%20per%C3(#62). Acesso em: 30 set. 2020. SEBRAE. O impacto da pandemia de
coronavirus nos pequenos negócios. Disponível em: (#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-nos-
pequenos-negocios,192da538c1be1710VgnVCM1000004c00210aRCRD(#62). Acesso em: 27 set. 2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A DIFICULDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO RAMO DE BARES E RESTAURANTES EMCONSEGUIR CRÉDITO DURANTE A PANDEMIA

INTRODUCAO

Em 2020, o mundo foi impactado por conta do Corona Vírus, quando a necessidade de distanciamento social obrigou comércios, escolas e outros tipos de
instituições consideradas não essenciais a suspenderem as suas atividades. No Brasil, os Estados e Municípios realizaram a regulamentação desta quarentena por
meio de decretos, como o decreto Nº 64.881, do Governo Estadual de São Paulo. Com objetivo de evitar um colapso na economia brasileira, o governo federal
anunciou uma série de empréstimos com juros baixos para micro e pequenos empreendedores, responsáveis por empregar mais de 57% da população. Ocorre,
porém, que muitos desses empreendedores não conseguiram acessar o crédito ora prometido.

OBJETIVOS Apresentar o desafio dos micros e pequenos empreendedores na obtenção de crédito emergencial.

METODOLOGIA Este projeto foi realizado com base em análise documental.

RESULTADOS

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-SP), apenas na capital do estado de São Paulo,12 mil estabelecimentos do ramo foram
fechados durante o período da pandemia, deixando cerca de 90 mil pessoas desempregadas. Segundo pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANS),
85% das empresas que fizeram pedidos para instituições financeiras tiveram propostas recusadas. Segundo o presidente da ABRASEL-SP, Percival Maricato, a
burocracia tem sido o principal obstáculo para os empresários terem acesso ao dinheiro e isso já resultou em mais de um milhão de demissões. Um dos principais
programas para liberação de crédito é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que destina a essas empresas
R$ 15,9 bilhões de reais. O grande problema é que o dinheiro é disponibilizado através de bancos privados, que exigem e verificam garantias, regularidade tributária e
saúde financeira, exigências que muitas vezes a empresa não atende, uma vez que, mesmo antes da crise, a maioria das delas não se encontrava com boa saúde
financeira.

CONCLUSOES

A negligência com a necessidade de crédito dos micros e pequenos empreendedores, que em sua maioria não possuíam nenhuma reserva de emergência para
enfrentar um momento tão dramático para todos impactou e tende a impactar ainda mais a economia brasileira, causando milhares de demissões e falências. É
necessário que o governo estenda a mão a esses comércios, facilitando o acesso ao capital e orientando-os de forma efetiva acerca da importância de sua
administração com sabedoria.

REFERENCIAS

DATA SEBRAE. Impacto do coronavirus. Disponível em: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-
2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2020. ECONOMIA. Pesquisa do Sebrae aponta dificuldade na obtenção de crédito microempreendedores.
Disponível em: (#60)https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/19/pesquisa-do-sebrae-aponta-dificuldade-na-obtencao-de-credito-
microempreendedores.htm#:~:text=Segundo%20a%20pesquisa%2C%20no%20per%C3(#62). Acesso em: 30 set. 2020. SEBRAE. O impacto da pandemia de
coronavirus nos pequenos negócios. Disponível em: (#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-nos-
pequenos-negocios,192da538c1be1710VgnVCM1000004c00210aRCRD(#62). Acesso em: 27 set. 2020.
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Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A DIFICULDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO RAMO DE BARES E RESTAURANTES EMCONSEGUIR CRÉDITO DURANTE A PANDEMIA

INTRODUCAO

Em 2020, o mundo foi impactado por conta do Corona Vírus, quando a necessidade de distanciamento social obrigou comércios, escolas e outros tipos de
instituições consideradas não essenciais a suspenderem as suas atividades. No Brasil, os Estados e Municípios realizaram a regulamentação desta quarentena por
meio de decretos, como o decreto Nº 64.881, do Governo Estadual de São Paulo. Com objetivo de evitar um colapso na economia brasileira, o governo federal
anunciou uma série de empréstimos com juros baixos para micro e pequenos empreendedores, responsáveis por empregar mais de 57% da população. Ocorre,
porém, que muitos desses empreendedores não conseguiram acessar o crédito ora prometido.

OBJETIVOS Apresentar o desafio dos micros e pequenos empreendedores na obtenção de crédito emergencial.

METODOLOGIA Este projeto foi realizado com base em análise documental.

RESULTADOS

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-SP), apenas na capital do estado de São Paulo,12 mil estabelecimentos do ramo foram
fechados durante o período da pandemia, deixando cerca de 90 mil pessoas desempregadas. Segundo pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANS),
85% das empresas que fizeram pedidos para instituições financeiras tiveram propostas recusadas. Segundo o presidente da ABRASEL-SP, Percival Maricato, a
burocracia tem sido o principal obstáculo para os empresários terem acesso ao dinheiro e isso já resultou em mais de um milhão de demissões. Um dos principais
programas para liberação de crédito é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que destina a essas empresas
R$ 15,9 bilhões de reais. O grande problema é que o dinheiro é disponibilizado através de bancos privados, que exigem e verificam garantias, regularidade tributária e
saúde financeira, exigências que muitas vezes a empresa não atende, uma vez que, mesmo antes da crise, a maioria das delas não se encontrava com boa saúde
financeira.

CONCLUSOES

A negligência com a necessidade de crédito dos micros e pequenos empreendedores, que em sua maioria não possuíam nenhuma reserva de emergência para
enfrentar um momento tão dramático para todos impactou e tende a impactar ainda mais a economia brasileira, causando milhares de demissões e falências. É
necessário que o governo estenda a mão a esses comércios, facilitando o acesso ao capital e orientando-os de forma efetiva acerca da importância de sua
administração com sabedoria.

REFERENCIAS

DATA SEBRAE. Impacto do coronavirus. Disponível em: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-
2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2020. ECONOMIA. Pesquisa do Sebrae aponta dificuldade na obtenção de crédito microempreendedores.
Disponível em: (#60)https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/19/pesquisa-do-sebrae-aponta-dificuldade-na-obtencao-de-credito-
microempreendedores.htm#:~:text=Segundo%20a%20pesquisa%2C%20no%20per%C3(#62). Acesso em: 30 set. 2020. SEBRAE. O impacto da pandemia de
coronavirus nos pequenos negócios. Disponível em: (#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-nos-
pequenos-negocios,192da538c1be1710VgnVCM1000004c00210aRCRD(#62). Acesso em: 27 set. 2020.
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TITULO A DIFICULDADE DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO RAMO DE BARES E RESTAURANTES EMCONSEGUIR CRÉDITO DURANTE A PANDEMIA

INTRODUCAO

Em 2020, o mundo foi impactado por conta do Corona Vírus, quando a necessidade de distanciamento social obrigou comércios, escolas e outros tipos de
instituições consideradas não essenciais a suspenderem as suas atividades. No Brasil, os Estados e Municípios realizaram a regulamentação desta quarentena por
meio de decretos, como o decreto Nº 64.881, do Governo Estadual de São Paulo. Com objetivo de evitar um colapso na economia brasileira, o governo federal
anunciou uma série de empréstimos com juros baixos para micro e pequenos empreendedores, responsáveis por empregar mais de 57% da população. Ocorre,
porém, que muitos desses empreendedores não conseguiram acessar o crédito ora prometido.

OBJETIVOS Apresentar o desafio dos micros e pequenos empreendedores na obtenção de crédito emergencial.

METODOLOGIA Este projeto foi realizado com base em análise documental.

RESULTADOS

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-SP), apenas na capital do estado de São Paulo,12 mil estabelecimentos do ramo foram
fechados durante o período da pandemia, deixando cerca de 90 mil pessoas desempregadas. Segundo pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANS),
85% das empresas que fizeram pedidos para instituições financeiras tiveram propostas recusadas. Segundo o presidente da ABRASEL-SP, Percival Maricato, a
burocracia tem sido o principal obstáculo para os empresários terem acesso ao dinheiro e isso já resultou em mais de um milhão de demissões. Um dos principais
programas para liberação de crédito é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), que destina a essas empresas
R$ 15,9 bilhões de reais. O grande problema é que o dinheiro é disponibilizado através de bancos privados, que exigem e verificam garantias, regularidade tributária e
saúde financeira, exigências que muitas vezes a empresa não atende, uma vez que, mesmo antes da crise, a maioria das delas não se encontrava com boa saúde
financeira.

CONCLUSOES

A negligência com a necessidade de crédito dos micros e pequenos empreendedores, que em sua maioria não possuíam nenhuma reserva de emergência para
enfrentar um momento tão dramático para todos impactou e tende a impactar ainda mais a economia brasileira, causando milhares de demissões e falências. É
necessário que o governo estenda a mão a esses comércios, facilitando o acesso ao capital e orientando-os de forma efetiva acerca da importância de sua
administração com sabedoria.

REFERENCIAS

DATA SEBRAE. Impacto do coronavirus. Disponível em: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Impacto-do-coronav%C3%ADrus-nas-MPE-
2%C2%AAedicao_geral-v4-1.pdf(#62). Acesso em: 27 set. 2020. ECONOMIA. Pesquisa do Sebrae aponta dificuldade na obtenção de crédito microempreendedores.
Disponível em: (#60)https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/19/pesquisa-do-sebrae-aponta-dificuldade-na-obtencao-de-credito-
microempreendedores.htm#:~:text=Segundo%20a%20pesquisa%2C%20no%20per%C3(#62). Acesso em: 30 set. 2020. SEBRAE. O impacto da pandemia de
coronavirus nos pequenos negócios. Disponível em: (#60)https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-nos-
pequenos-negocios,192da538c1be1710VgnVCM1000004c00210aRCRD(#62). Acesso em: 27 set. 2020.
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TITULO RESTAURAÇÃO DE DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE

INTRODUCAO

A utilização de materiais restauradores após o tratamento endodôntico sempre foi uma questão de preocupação e dedicação na pesquisa, uma vez que servem
como um meio de devolver a função, estética e mecânica. Deste modo, a utilização de resinas compostas e cerâmicos se deu com o intuito de eliminar ou reduzir a
indicação do metal, a fim de melhorar a qualidade estética. O aumento da procura por restaurações estéticas resultaram em um crescimento da utilização de
materiais cerâmicos dentários, o qual eram utilizados mais em região de dentes anteriores, porém agora também adaptados para a reabilitação de dentes em região
posterior, deste modo, muitos materiais cerâmicos e técnicas tem sido atualizados e estudados nas últimas décadas, com a finalidade de desenvolver materiais com
maior durabilidade e estética.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre as restaurações realizadas em dentes tratados endodonticamente, com base nos principais
materiais citados na literatura como resinas compostas, cerâmicos e núcleos/pinos intra-radiculares.

METODOLOGIA Revisão literária nas bases de dados PubMed, MEDLINE e LILACS, com busca entre os anos de 2011 a 2019 .

RESULTADOS

Após o tratamento endodôntico, em alguns casos, os dentes podem perder paredes coronárias remanescentes, tornando a reabilitação mais complexa. Atualmente é
comum a indicação de pinos intra-radiculares, sejam eles metálicos fundidos ou pré-fabricados feitos em fibra de vidro, com o intuito de permitir a confecção e
adaptação definitiva de coroas protéticas, para a união e retenção desta peça à estrutura radicular remanescente. Os autores Souza (2017) e Pang J et al. (2019)
afirmaram em suas pesquisas, que os materiais cerâmicos vêm se destacando como ferramentas de grande expressão na rotina odontológica, sua
biocompatibilidade é fundamental para a sua eleição, bem como a sua resistência a compressão, estabilidade química e qualidade estética .

CONCLUSOES

Os retentores radiculares servem para a retenção e a estabilidade dos materiais restauradores, mas não oferecem reforço para a estrutura dental. Os autores se
demonstraram unânimes quanto a utilização de resinas compostas e cerâmicos na odontologia, que tem sido destacada como um meio de devolver à função,
estética, mecânica e biológica, preenchendo todos os principais requisitos para a eleição de um material restaurador e/ou protético após o tratamento endodôntico,
reduzindo assim a indicação do metal.

REFERENCIAS

Pang J, Feng C, Zhu X, Liu B, et al. Fracture behaviors of maxillary central incisors with flared root canals restored with CAD/CAM integrated glass fiber post-and-
core. Dental Materials Journal ( 2019); 38(1): 114–119. Souza, CR, Augusto CR, Aquino EP, Alves JC, et al. Reabilitação estética de dente anterior escurecido: relato
de caso. Arch Health Invest (2017) 6(8):377-38. Jeaidi ZA. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with Zirconia filler containing composite core
material and fiber posts. Pak J Med Sci (2016) Vol. 32 No. 6
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TITULO Estudo Comparativo da Eficácia do Sistema ProTaper no Retratamento Endodôntico

INTRODUCAO

Apesar dos avanços tecnológicos e de novos materiais para a realização de tratamentos de canais radiculares o insucesso do tratamento endodôntico e a
necessidade do retratamento de canais radiculares ainda é uma realidade, devido às características anatômicas e persistência de microrganismos nos sistemas de
canais radiculares (Dincer et al., 2015). Para o sucesso do retratamento de canal é necessário a remoção do material endodôntico obturador para uma boa
desinfecção dos condutos radiculares. Recentemente surgiram diferentes instrumentos rotatórios para a desobturação de condutos radiculares, entre os novos
sistemas produzidos comercialmente e aprovado pela ANVISA para a realização de retratamentos endodônticos encontra-se o sistema ProTaper® Universal
Retreatment, produzido pela Dentsply Sirona, assim como vários outros sistemas entre eles o Wave One e Reciproc.

OBJETIVOS
Enfatizar por meio de uma revisão de literatura as evidências científicas da eficácia do sistema de retratamento ProTaper® Universal Retreatment comparado com
outras técnicas de retratamento endodôntico .

METODOLOGIA Foram selecionados 20 periódicos com o tema da presente pesquisa . Essa busca bibliográfica foi realizada nos descritores de busca PubMed, Lilacs e Scielo.

RESULTADOS

Com base na presente revisão de literatura, foi verificado que a maioria dos estudos compara os sistemas de retratamento quanto à capacidade de remoção do
material obturador. Ao compararem os sistemas rotatórios com a técnica manual, os estudos concordam que apesar de os sistemas utilizados deixarem material
obturador remanescente no interior do canal radicular, os sistemas rotatórios são mais rápidos do que a técnica manual. Entretanto, Koçak et al. (2016) afirmaram
que uma técnica manual combinada com as brocas Gates-Glidden, assim como a técnica de movimento alternado Reciproc, removeram mais material obturador do
que o sistema rotatório . Yilmaz et. al. (2018) ao comparar o sistema ProTaper Universal Retreatment com os sistemas Mtwo e ProFile, levando em conta o tempo
clínico e a importância da qualidade de remoção do material no interior dos canais radiculares previamente tratados com sistema ProTaper Universal e obturados
com selante AH Plus. Como resultado, observaram que o sistema ProTaper apresentou melhores resultados com melhor capacidade de remoção do material
endodôntico e menor tempo de trabalho.

CONCLUSOES
O sistema ProTaper Universal Retreatment é viável e eficaz no retratamento endodôntico, porém, assim como as outras técnicas para retratamento endodôntico,
deixam material obturador remanescente.

REFERENCIAS

Dincer, A.N.; Er, O.; Canakci, B.C. Evaluation of apically extruded debris during root canal retreatment with several NiTi systems. Int Endod J. (2015) Dec;48(12):1194-
8..12425. Epub . Koçak MM, Kocak S, Türker SA, Sa(#38)#287;lam BC. Cleaning efficacy of reciprocal and rotary systems in the removal of root canal filling material.
Journal of conservative dentistry: JCD. (2016) Mar;19(2):184. Y(#38)#305;lmaz F, Koç C, Kamburo(#38)#287;lu K, Ocak M, et al. Evaluation of 3 different retreatment
techniques in maxillary molar teeth by using micro–computed tomography. Journal of endodontics. (2018) Mar 1;44(3):480-4.
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TITULO Terapia Fotodinâmica em Endodontia

INTRODUCAO

Nas últimas décadas a endodontia evoluiu substancialmente com o desenvolvimento e adoção de novas tecnologias, facilitando o trabalho do endodontista. Apesar
disso falhas e insucessos endodônticos que resistem ao preparo químico mecânico ou a medicação intra-canal, que estão relacionado a persistência de
microrganismos ,ainda persistem. Assim a terapia Fotodinâmica ( PDT) desponta como uma nova terapia coadjuvante no tratamento endodôntico na tentativa de
eliminar microrganismos persistentes ao preparo químico mecânico e baseia-se no principio simples em que a eliminação desse microrganismo está relacionada
com a associação de um agente fotossensibilizador com uma fonte de luz que produz espécies reativas de oxigênio, que em altas concentrações são toxicas para
bactérias, fungos e vírus; sendo de fácil e rápido aplicação, não desenvolve resistência microbiana, podendo ser indicado em tratamentos endodônticos em sessão
única ou múltiplas sessões.

OBJETIVOS Avaliar a eficiência da Terapia Fotodinâmica ( PDT) no tratamento endodôntico.

METODOLOGIA
A pesquisa se restringiu à artigos em inglês e português publicados entre os anos de 2015 à 2019, sendo utilizados as fontes de evidência eletrônica Pubmed e
Bireme.

RESULTADOS

Estudos recentes demonstram que o PDT é eficaz na diminuição da viabilidade celular microbiana e um método seguro. Segundo Costa L., 2018, as falhas nos
tratamentos endodônticos estão relacionadas as infecções permanentes, quando a PDT foi sugerida como um tratamento coadjuvante promissor para debelar essa
infecção. A PDT é promissora como coadjuvante ao tratamento convencional, mas são necessários estudos mais detalhados para identificar sua eficácia. Segundo
Suyanne P L ; et al ,2019 a PDT, como terapia coadjuvante proporcionou melhor cicatrização Periapical aos 6 meses de acompanhamento clínico. Vale ressaltar que
ainda de acordo com Costa L., 2018 não podemos substituir a irrigação durante o preparo dos canais, sendo o PDT apenas um suplemento eficaz na desinfecção dos
canais radiculares. No entanto, os métodos convencionais ainda são úteis para obter um bom prognóstico.

CONCLUSOES
-Vantagem de ser seletivo, não promove resistência bacteriana. -A PDT não deve substituir os procedimentos dos tratamentos convencionais. -Laser de baixa
intensidade é seguro, fácil manipulação e aceitação pelo paciente -Mais estudos são necessários para aprimorar o protocolo de tratamento endodôntico utilizando
PDT

REFERENCIAS
Suyanne P L ;et al., Photodynamic therapy as an aiding in the endodontic treatment: case report.( 2019) Costa L, Diógenes MA, da Silva Cecilio SK, Lima DM. Fatores
Relacionados ao Insucesso Endodôntico. Jornada Odontológica dos Acadêmicos da Católica.( 2018 ) Oct 16;4(1). Rodrigo R A ; et al., Antimicrobial Photodynamic
Therapy associated with long term success in endodontic treatment with separated instrumentos: A case report. (2019)
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TITULO ANÁLISE DE FRATURAS RADICULARES COM A ULTILIZAÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

INTRODUCAO

Das injúrias que afetam a dentição permanente, a fratura radicular compreende de 0,5 a 7% (Costa et al., 2019). As fraturas podem ser horizontais, verticais ou
oblíquas, dependendo da sua direção em relação ao longo eixo do dente. A fratura radicular vertical (FRV) é definida, pela Associação Americana de Endodontistas,
como uma fratura que se estende longitudinalmente do ápice radicular para a coroa. A prevalência de FRV é maior em dentes tratados endodonticamente do que em
dentes com vitalidade pulpar e em dentes posteriores de pacientes acima de 40 anos. A origem da FRV geralmente é a iatrogenia, devido à instrumentação
excessiva do canal, pressão excessiva durante a obturação com guta-percha ou planejamento inadequado de pinos intraradiculares. Em dentes vitais, ocorre
principalmente por trauma, sendo esse físico, apertamento ou bruxismo . Quando a FRV é diagnosticada nos seus estágios iniciais, o comprometimento do dente
pode ser evitado, mas a ocorrência de diagnósticos e planos de tratamentos equivocados pode interferir no tratamento.

OBJETIVOS
O objetivo desse trabalho foi elucidar através de um levantamento bibliográfico o diagnóstico de fraturas radiculares através da tomografia computadorizada cone
bean (TCCB) .

METODOLOGIA Revisão literária nas bases de dados PubMed, MEDLINE e LILACS, com busca entre os anos de 2011 a 2019 .

RESULTADOS

Alguns aspectos clínicos, como dor durante a mastigação, abcesso gengival com períodos de exacerbação e remissão, bolsa periodontal, fístula, mobilidade dental,
sensibilidade à percussão e palpação, sensibilidade térmica podem auxiliar no diagnóstico diferencial da fratura radicular, já através da radiografia periapical, apesar
de ser o exame por imagem mais utilizada pelos dentistas, é bastante limitado porque a projeção é influenciada por dois fatores: direção do feixe central dos raios X
em relação ao plano da fratura e a inclinação do plano em relação ao receptor de imagem. A TCCB pode constatar a fratura e ou trinca radicular. As linhas de solução
de continuidade podem estabelecer relações com alterações dos tecidos ósseos vizinhos região de periapice ou corticais vestibular, lingual/palatal imagens
hipodensas podem ser observadas nestas regiões. Os exames tomográficos permitem o clínico realizar um diagnóstico e um planejamento possibilitando um melhor
prognóstico para seu paciente .

CONCLUSOES
Pode-se concluir que os achados clínicos são variáveis, necessitando correlacioná-los com os exames de imagem (2D e/ou 3D). A TCCB se mostrou mais eficaz que
a radiografia periapical na detecção da linha de fratura, porém esses dois exames devem ser complementares ao exame clínico, para assim se alcançar um
diagnóstico mais acurado.

REFERENCIAS

Costa, R.B.A. et al. Avaliação clínica, radiográfica e tomográfica de fraturas radiculares: série de casos. J.Health Biol., v. 7, n. 2, p. 172-176, 2019. Albuquerque AS de;
Santos AMS dos; Camelo CMA; Silva GG da;et al. Estudo Comparativo entre Sistemas Radiográficos Convencionais e Digitais: Revisão da Literatura. Caderno de
Graduação-Ciências Biológicas e da Saúde-FACIPE. 2017; 2(3):99-110. Jeaidi ZA. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with Zirconia filler
containing composite core material and fiber posts. Pak J Med Sci 2016 Vol. 32 No. 6
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TITULO Materiais Obturadores para Canais Radiculares de Dentes Decíduos

INTRODUCAO

Atualmente, a odontologia está mudando seu foco de curativo para preventivo. Lesões de cárie extensas e traumatismos dentários são ocorrentes na
odontopediatria, podendo trazer danos irreversíveis à polpa. O tratamento endodôntico é uma alternativa conservadora para evitar exodontias desnecessárias
quando não há comprometimento da cripta do germe do dente permanente e existe a possibilidade de restauração do mesmo, mantendo-se assim, as condições
anatômicas e funcionais até o momento da sua esfoliação, concretizando um dos objetivos da odontopediatria, que é manter a integridade da dentição decídua até a
correta formação e erupção dos dentes permanentes. A odontopediatria busca um material obturador adequado, para suprir as características desta dentição
temporária. Para o tratamento endodôntico ser bem sucedido, deve-se realizar todas as etapas operacionais, desde a remoção da polpa radicular até o
preenchimento do canal com material obturador.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho foi abordar os materiais obturadores para canais radiculares de dentes decíduos mais recorrentes na literatura.

METODOLOGIA A pesquisa desta revisão literária foi realizada nas bases de dados PubMed, MEDLINE e LILACS, com busca entre os anos de 2010 a 2019.

RESULTADOS

São inúmeros os materiais obturadores para se utilizar no tratamento endodôntico de dentes decíduos, como a pasta de óxido de zinco que apresenta índices de
sucesso moderado, com propriedades indesejáveis, como sua baixa capacidade de reabsorção, podendo ocorrer reabsorção fisiológica, reações inflamatórias e
alterar o trajeto da erupção do dente permanente. As pastas iodoformadas apresentam bons resultados clínicos e radiográficos; como sua radiopacidade e sua
capacidade de reabsorção rápida pelo organismo, mas tem as desvantagens, do odor penetrante, persistente e a possibilidade de alterações na coloração do dente.
A pasta iodoformada Guedes-Pinto, composta de paramonoclorofenol canforado, Rifocort e iodofórmio, demostrou atividade bactericida, bacteriostática e anti-
inflamatória . A pasta Calen é um material saturado de hidróxido de cálcio e por este motivo apresenta propriedades biológicas : ação antimicrobiana, indução de
mineralização, compatibilidade com os tecidos apicais , periapicais , ação anti-inflamatória e com o acréscimo do óxido de zinco, conferir radiopacidade satisfatória
ao material.

CONCLUSOES
Pode-se concluir que as pastas iodoformadas e a pasta de Hidróxido de Cálcio apresentam resultados satisfatórios mais frequentes. No entanto, ainda é necessário
que mais estudos sejam realizados no intuito de desenvolver uma pasta que seja ideal para o tratamento endodôntico de dentes decíduos.

REFERENCIAS

Cassol DV, Duarte ML, Pintor AVB, et al. Iodoform Vs Calcium Hydroxide/ Zinc Oxide based pastes: 12-month findings of a Randomized Controlled Trial. Braz Oral
Res. (2019);33:e 002. Sancas MC, Pintor AV, Neves AB, Primo LG. Success frequency of root canal filling materials most used in pediatric dentistry. Revista Científica
do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal). (2019) Jan 14;3(3):2-8. Najjar RS, Alamoudi NM, El(#38)#8208;Housseiny AA, et al. A comparison of calcium
hydroxide/iodoform paste and zinc oxide eugenol as root filling materials for pulpectomy in primary teeth: A systematic review and meta(#38)#8208;analysis. Clinical
and experimental dental research. (2019) Jun;5(3):294-310.
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TITULO Comparação das técnicas de Condensação Lateral e Hibrida de Tagger

INTRODUCAO

A guta-percha é o material mais utilizado na obturação do sistema de canais radiculares, porém não possui propriedades adesivas, sendo necessário sua associação
a diferentes materiais para sua introdução no canal. A técnica de condensação lateral é a mais utilizada, mas não proporciona uma obturação tridimensional em toda
sua extensão, portanto foram criadas novas técnicas para a introdução da guta-percha no canal. McSpadden introduziu a técnica da termo compactação e mais
tarde Tagger aliou a técnica da condensação lateral ao uso dos compactadores de McSpadden, desenvolvendo, a técnica híbrida de Tagger.

OBJETIVOS Este trabalho tem como objetivo comparar a técnica de obturação da condensação lateral com a técnica hibrida de tagger por meio de revisão de literatura.

METODOLOGIA Esse trabalho foi desenvolvido, mediante uma revisão de literatura com pesquisa nas bases de dados pubmed, embase e scholar Google.

RESULTADOS

A técnica hibrida de Tagger é um método seguro em termos de extravasamento de material obturador para o ápice se comparada a outras técnicas que fazem uso da
guta-percha aquecida, desde que os procedimentos pertinentes à técnica sejam respeitados. Vale lembrar que devido a condensação vertical feita durante a técnica
hibrida de Tagger o controle vertical da obturação é mais difícil se comparada a técnica de condensação lateral. Possuem maior capacidade de preenchimento do
sistema de canais radiculares com guta-percha, além de formar uma massa mais homogênea se comparada a condensação lateral. Porém não é possível observar
diferenças significativas entre ambas as técnicas no terço apical, já a técnica de condensação lateral tem como uma de suas maiores vantagens a sua simplicidade
de execução se comparada diretamente com a técnica Hibrida de Tagger, a qual requer um obturador e compactadores Mc Spadden para aquecer a guta-percha, o
que permite que a técnica de condensação lateral seja realizada em um tempo menor, além de exigir um menor custo com material.

CONCLUSOES
A técnica de Condensação Lateral tem como vantagem sua maior praticidade e menor custo, não necessitando o uso de um obturador para aquecer a guta-percha.
Já a técnica hibrida de Tagger tem como vantagens, proporcionar uma massa obturadora mais homogênea, uma melhor capacidade de preenchimento do canal e
melhor preenchimento de canais secundários.

REFERENCIAS

Villalta, O and Cisne G . Estudio comparativo de la penetración de la gutapercha en las irregularidades del conducto radicular de caninos superiores con la técnica de
compactación lateral y técnica híbrida de Tagger. BS thesis. Loja, 2019. Tavares, A P E. Comparação da obturação endodôntica pelas técnicas de condensação
lateral, híbrida de Tagger e Thermafil: com Micro-tomografia computorizada. Diss. 2017 Fragachán, M, et al. "Micro-computed tomography assessment of different
obturation techniques for filling lateral canals." Journal of clinical and experimental dentistry 10.7 (2018) : e702
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TITULO A INTEGRIDADE DOS SOFTWARES DE AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO

Visto que os smartphones tornaram-se itens essenciais na rotina das pessoas, o uso deles para armazenar informações importantes foi algo inevitável, como
aplicativos de banco, senhas, serviços privados, redes socias e até mesmo fotos importantes e houve a necessidade por parte das empresas, de tornar o acesso aos
mesmos, restrito ao usuário ao qual pertence o aparelho. Com isso, as empresas como Google, Apple e Xiaomi, criaram serviços que em teoria, garantem a
segurança de acesso a essas informações, utilizando e-mail, senha, códigos de confirmação e até mesmo o leitor de digitais como formas de habilitar a entrada ao
aparelho. Porém, esses bloqueios vêm sendo quebrados através de softwares e práticas ilegais com a intenção de invadir aparelhos que vieram a ser furtados,
roubados ou perdidos. Com uma pesquisa básica nos buscadores, é possível encontrar diversos materiais que tornam públicas as falhas nesses serviços.

OBJETIVOS
Apresentar formas de atestar se existem vulnerabilidades nos sistemas disponíveis, usando métodos que estão disponíveis na rede ao usuário final. Descrever e
analisar os passos a seguir para verificar as falhas de segurança em dispositivos móveis e apresentar quais cuidados devem ser tomados para evitar a invasão do
aparelho celular.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica com pesquisas sobre o tema em livros e artigos científicos. Utilizou-se também, como base, o serviço conhecido como “Conta Google”, que
está disponível nos dispositivos com o sistema operacional Android, criando uma conta e simulando uma possível perda do mesmo, posteriormente aplicando os
métodos disponíveis na internet afim de acessá-lo como uma pessoa externa, que não tenha os itens necessários, como e-mail e senha.

RESULTADOS
Com isso foi possível atestar que boa parte desses métodos são falhos, pois como o sistema Android é baseado em Linux, fazer a reversão dos códigos ou burlar
através de erros, é algo não muito difícil, porém, o cenário vem mudando com as constantes investidas das empresas responsáveis que derrubam as invasões e
impedem que sejam perpetuados pela internet.

CONCLUSOES

Diante disso, é necessária a aplicação de medidas cada vez mais seguras por parte das responsáveis por serviços de autenticação, como aumento de requisitos no
setor de entrada da aplicação, restringir conteúdos disponibilizados em fóruns e sites de mídia que permitem a invasão desses sistemas e manter o a aplicação de
testes de vulnerabilidade com a intenção de corrigi-los. Também foi possível concluir que a segurança nos sistemas operacionais está diretamente ligada ao código
fonte que serviu de base para sua criação e com a política da empresa que decide deixar seus serviços restritivos a modificações.

REFERENCIAS
ELENKOV, Nicolay. Android Security Internals: An In-Depth Guide to Android’s Security Architecture. No starch press, 2015. GONÇALVES, André. O que é Factory
Reset Protection (FRP) Lock e como funciona no Android. Tecnoblog, 2020. Disponível em: https://androidgeek.pt/how-factory-reset-protection-frp-lock-works-on-
android. Acesso em: 30/09/2020.
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TITULO Biocerâmicos na Endodontia

INTRODUCAO

A obturação endodôntica deve selar hermeticamente o sistema de canais radiculares logo após sua desinfecção e modelagem. Para alcançar uma adequada
obturação devemos levar em consideração não somente a técnica, mas também o material obturador, observando suas propriedades físicas, químicas e biológicas.
Os biocerâmicos exibem excelentes propriedades de biocompatibilidade devido à sua similaridade com o processo biológico de formação de hidroxiapatita e à
capacidade de induzir uma resposta regenerativa, pois absorvem substâncias osteoindutoras na presença de processo de cicatrização óssea e possui excelente
capacidade de adaptação, sendo um grande aliado para o sucesso endodôntico.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo é revisar a literatura sobre as propriedades dos cimentos biocerâmicos em endodontia.

METODOLOGIA A pesquisa foi limitada a artigos publicados entre 2015 e 2019. Essa busca bibliográfica foi realizada nos descritores de busca PubMed, Lilacs e Scielo.

RESULTADOS

Segundo (Lima et al. 2017) estudos buscaram comparar as propriedades de cimentos endodônticos biocerâmicos com cimentos endodônticos convencionais,
encontrando evidências consideráveis que apoiam esse material como padrão-ouro para vários procedimentos clínicos. Um material ideal utilizado para reparo
endodôntico deve ser biocompatível, radiopaco, antibacteriano, dimensionalmente estável, fácil de manipular, além disso, não deve ser afetado pela contaminação
sanguínea. As propriedades físico-químicas de liberação de Ca2+, pH e radiopacidade conferem aos cimentos biocerâmicos características favoráveis para emprego
em endodontia .Quando submetidos ao retratamento de canal radicular, esses materiais apresentam significativamente mais resíduos, exigindo maior tempo para o
procedimento clínico, o que pode ser explicado por sua maior adesão aos canais radiculares (Candero et al.2015) Quanto a biocompatibilidade dos materiais
utilizados no tratamento endodôntico é de grande importância, porque podem entrar em contato com os tecidos perirradiculares (Carvalho et al 2017). Um material
bioativo é capaz de interagir com tecidos vivos, resultando na formação de uma camada de apatita, biomineralização na interface material-tecido. A bioatividade de
materiais biocerâmicos endodônticos foi confirmada no BioAggregate, EndoSequence Root Repair Material, Pro- Root MTA, iRoot SP (Carvalho et al. 2017). Os
cimentos endodônticos causam a descoloração do dente quando deixados na câmara pulpar, essa descoloração é consequência de compostos dos cimentos que se
espalham em túbulos dentinários durante ou após sua adaptação. Evidências suportam que materiais biocerâmicos poderiam induzir menor escurecimento da
estrutura dentária .

CONCLUSOES
Os estudos selecionados nesta revisão de literatura mostraram que os cimentos Biocerâmicos apresentam ótimas propriedades para o uso no tratamento dos
canais radiculares.

REFERENCIAS
Lima N., et al. Bioceramic sealers in endodontics: a literature review. Rfo, (2017), v. 22, n. 2, p. 248-254, maio/ago. Candeiro G., et al. Cytotoxicity, genotoxicity and
antibacterial effectiveness of a bioceramic endodontic sealer. Int Endod J (2015);49(9):858–864. Carvalho C., et al. Micro Push-out Bond Strength and Bioactivity
Analysis of a Bioceramic Root Canal Sealer. Iran Endod J (2017); 12(3):343-8.
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TITULO O IMPACTO DA PATÊNCIA NA TERAPIA ENDODÔNTICA

INTRODUCAO

A terapia endodôntica visa manter um dente na cavidade bucal ainda que tenha ocorrido comprometimento pulpar, devolvendo a saúde e colaborando para o reparo
dos tecidos periapicais .É fundamental que todas as etapas na endodontia sejam respeitadas, principalmente durante a fase do processo químico cirúrgico, por meio
da utilização de instrumentos endodônticos em conjunto com substâncias químicas . Apenas um milímetro que seja instrumentado aquém é suficiente para que
ocorra a formação de um tampão de dentina na porção apical, inibindo a ação de substâncias químicas irrigadoras e da medicação intracanal. Para que isso não
aconteça, deve ser realizada a patência apical, com a finalidade de garantir a limpeza e a modelagem do terço apical (Santos,2015).

OBJETIVOS Relatar a importância da realização da patência no terço apical dos dentes submetidos à terapia endodôntica.

METODOLOGIA A busca de artigos científicos foi realizada por meio dos bancos de dados Scielo, PubMed e Bireme. Foram selecionados artigos do período de 2006 até 2019.

RESULTADOS

Os estudos realizados pelos autores (Barroso et al., 2017) e (Pauletto, 2018), apresentaram concordância quanto ao fato de que o sucesso de um tratamento
endodôntico depende diretamente do preparo químico cirúrgico do canal radicular, da sua correta instrumentação, santificação e obturação, respeitando-se o
comprimento de trabalho. O risco de extrusão de restos de dentina e de infecção dos tecidos periapicais devido à ampliação do forame apical na patência, é um dos
grandes motivos pelo qual a literatura ainda questiona a técnica de patência ,quanto a segurança e em casos em que o paciente relata sintomatologia dolorosa após
o tratamento endodôntico.

CONCLUSOES
O procedimento para patência apical é considerado seguro quando da realização de uma correta santificação dos canais radiculares por meio da associação de
instrumentos endodônticos e de soluções irrigadoras compatíveis, utilizando-se limas de calibre fino para que não ocorra a extrusão de microrganismos do interior
do conduto para os tecidos periapicais.

REFERENCIAS

Barroso JAY, Uchimura JYT, Endo MS,et al.. Avaliação in vitro da influência da lima patência na manutenção do comprimento de trabalho. Rev Odontol UNESP. 2017.
Deonizio MDA, Sydney GB, Batista A, et al. Influence of Apical Patency and Cleaning of the Apical Foramen on Periapical Extrusion in Retreatment. Brazilian Dental
Journal 24(5): 482-486.2013. Pauletto G, Bello MC. O impacto da patência apical para o sucesso do tratamento endodôntico: uma revisão de literatura. RFO UPF,
Passo Fundo, v. 23, n. 3, p. 382-388, set./dez. 2018 Santos JMS, Rosa MENS, Neto DAA. Patência Apical. Revisão de Literatura. Universidade Tiradentes. Aracaju.
Brasil. 2015.
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TITULO ULTRASSOM NA ENDODONTIA

INTRODUCAO

Mesmo que o sucesso da terapia endodôntica tenha melhorado com o desenvolvimento e utilização de novas tecnologias, sabe-se que a eliminação das bactérias
dos canais radiculares é complexa e que as técnicas atuais endodônticas se apresentam limitadas para a desinfecção total do sistema de canais. Um dos maiores
desafios são a complexidade morfológica do sistema radicular e a organização ecológica da microbiota em biofilmes. Alem disso há limitações dos próprios
materiais e técnicas. Há vários sistemas de ultrassom para ativar as soluções irrigadoras no sistema de canais radiculares, divididos em duas categorias: agitação
manual e mecânica. As técnicas mecânicas incluem o exercício de irrigação simultânea junto com instrumentação rotatória do canal, escovas rotatórias, aplicativos
de revezamento de pressão, de som e conjunto de ultrassom(da Cruz 2020).

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é mostrar através de um levantamento de artigos a eficiência do uso do ultrassom na endodontia

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de revisão de literatura sobre o tema Ultrassom na Endodontia em um período de dez anos. Foram utilizadas as bases de
dados científicas: SciELO - LILACS e Portal de Periódicos – CAPES/MEC.

RESULTADOS

Dentre as suas diversas funções, o ultrassom tem como potencializar diversas substâncias químicas por meio da formação de ondas ultrassônicas, que influenciam
a vibração da solução irrigante e consequentemente o aumento da temperatura sendo capaz de remover uma maior quantidade de detritos possibilitando maior
limpeza do sistema de canais radiculares. Pode ainda ser empregado para a remoção do medicações de uso intracanal, como o hidróxido de cálcio, é de grande
utilidade, também, na remoção de instrumentos fraturados e nas desobturações do canal radicular (da Silva, 2019; da Cruz 2020).

CONCLUSOES
O uso de ultrassom é um grande aliado ao tratamento endodôntico, permitindo obter uma melhor limpeza do sistema de canais. Considerado um equipamento de
grande valia ao endodontista .

REFERENCIAS
Antonio, I M M. Irrigación Activada en Endodoncia.. Trabalho de Conclusão de Curso (Odontologia) - Universidad de Guayaquil. Guayaguil.f. 44, 2017. da Cruz, J. S.,
(#38) Salomão, M. B. A Utilização do Ultrasson na Endodontia. Revista Cathedral 2.3 (2020): 75-83. da Silva C, S. K., Moreira, S. H. H. C., de Sousa Lopes, M. C. M.,
(#38) Frota, L. M. Aplicabilidade do Ultrassom na Terapia EndodônticaModerna. Jornada Odontológica dos Acadêmicos da Católica, 5. 2019.
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TITULO ERGONOMIA NA ENDODONTIA

INTRODUCAO

Estudar as relações entre o trabalho e a saúde do cirurgião dentista é estabelecer um vínculo entre o risco e o dano e, por exclusão, obter um estudo entre o trabalho e
doença. Todas as atividades laborativas causam danos ao organismo humano devido às várias exigências aos órgãos e sistemas. As Lesões por Esforço Repetitivo
(LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são um conjunto de doenças ocupacionais que estão apresentando um caráter epidêmico
dentro da sociedade atual, sendo a Odontologia considerada como uma profissão de risco, onde a ergonomia pode auxiliar na compreensão e prevenção dos
quadros patológicos envolvidos. A endodontia é uma área da odontologia que possui um campo operatório de dimensões reduzidas, de difícil acesso e visualização.
Para obter aumento de produtividade, o dentista deve se utilizar de meios e sistemas para que o seu trabalho seja mais eficiente e menos cansativo.

OBJETIVOS O objetivo desse trabalho foi avaliar através de uma revisão de literatura uma postura ergonômica para o Endodontista.

METODOLOGIA Esse trabalho foi desenvolvido, mediante uma revisão de literatura , pesquisa nas bases de dados pubmed, embase e scholar Google

RESULTADOS

O cirurgião dentista deve estar sentado em posição neutra e sem tensão muscular, alinhado com os eixos do corpo. Endodontistas apresentam dores na cervical,
lombar e ombros, pois ficam sentados por longas horas, em posições inadequadas e não realizam exercícios de alongamento. Uso regular de microscópio nas
práticas endodôntica evita o desenvolvimento de MSD (desordem muscular)segundo Zarra (#38) Lambrianidis, 2014 e o das lupas de aumento melhora a postura,
reduzindo a flexão do tronco e pescoço, tornando a exploração dos canais mais fácil. Em relação as técnicas usadas durante o tratamento endodôntico, a rotatória
apresentou maior demanda postural do que a manual, Onety et al.,2014. As cadeiras odontológicas devem ser ergonomicamente projetadas e o mocho deve ser o
Ghopec, que é considerado o mais adequado em comparação com um mocho padrão, Bruyne et.al.,2016.Trabalhar na posição de 8 horas é mais exigente
fisicamente para o pescoço e ombros dos cirurgiões dentistas, essa posição deve ser evitada. As melhores posições de trabalho são entre 10 e 11 horas devido à
menor demanda postural e muscular para o pescoço, ombros e região lombar.

CONCLUSOES
O endodontista deve procurar uma postura de atendimento correto para evitar danos musculares, equipamentos e técnicas que favoreçam a ergonomia. A prática de
exercícios de alongamento deve ser aplicada diariamente entre os atendimentos para fortalecer a musculatura e evitar danos ao profissional.

REFERENCIAS

Onety G, et al. Analysis of Endodontist Posture Utilizing Clinometry, Surface Electromyography and Ergonomic Checklists. Brazilian Dental Journal (2014) 25(6): 508-
518 De Bruyne M, et al. In(#38)#64258;uence of different stool types on muscle activity and lumbar posture among dentists during a simulated dental screening task,
Applied Ergonomics (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.(2016).02.014 Zarra T (#38) Lambrianidis T. Musculoskeletal disorders amongst Greek endodontists:
a national questionnaire survey. International Endodontic Journal, 47, 791–801, 2014.
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TITULO ICMS - Substituição Tributária

INTRODUCAO
ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, a Substituição Tributária é um modelo de cobrança diferenciada, utilizada pelo governo para minimizar
a sonegação. Agindo de forma antecipada, cobrando o imposto no início da cadeia contributiva.

OBJETIVOS Pesquisar, estudar e compreender melhor a Substituição Tributária, e verificar se é benéfico ao governo.

METODOLOGIA Foram utilizadas pesquisas com abordagens Bibliográficas, buscando conhecimento em livros, legislação e artigos científicos.

RESULTADOS

O ICMS é um imposto com seu recolhimento em toda cadeia até chegar ao consumidor, já na substituição tributária temoso CONFAZ, órgão responsável por elaborar
convênios e protocolos de cada estado, sendo através do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)ou CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que
informam os estados envolvidos nas operações, há ocorrência de protocolo e/ou convênios. Decorrente deste, consegue-se identificar a MVA (Margem do Valor
Agregado), e se haverá fundo de combate à pobreza entre os estados, e deste modo aplicar o cálculo do produto escolhido, no caso: Perfume. Ressaltando que é a
partir desses dados que consegue se as informações necessárias, para aplicação dos cálculos da SubstituiçãoTributária.

CONCLUSOES

Com a pesquisa efetuada conclui-se que, a Substituição Tributária tem efeito satisfatório para o Governo, minimizando a evasão fiscal, e facilitando para que o
governo tenha controle sobre a arrecadação. Essa fiscalização é efetuada pela Secretaria do Estado e da Fazenda (SEFAZ), que é um órgão vinculado ao Ministério da
Fazenda, mediante as regras realizadas pelo CONFAZ.O Governo diminuindo a evasão poderá reverter isso em benefício do povo, ou seja, com investimento em
infraestrutura, na educação, no setor da saúde, no meio ambiente e na segurança pública, entre outros.

REFERENCIAS

1.BRANCO, Henrique Castello; BULHÕES, Octavio; SILVA, Carlos Medeiros. Lei Nº5172/1966 .Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htmAcesso em: 04 de Maio 2020 2.CEST –Código Especificador da Substituição Tributária. SIGECloud, 2019;
Disponível emhttps://suporte.sigecloud.com.br/hc/pt-br/articles/223083267-CEST-C%C3%B3digo-Especificador-da-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria.
Acesso em 30 de Maio 2020 3.Código Cest Consulta NCM. Código Ceste, 2018; Disponível emhttps://suporte.sigecloud.com.br/hc/pt-br/articles/223083267-CEST-
C%C3%B3digo-Especificador-da-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria. Acesso em 04 de Maio 2020 4.Conceito de Substituição Tributária. Portal Contabéis,
2012; Disponível emhttps://www.contabeis.com.br/artigos/982/entenda-sobre-a-substituicao-tributaria-nivel-1/. Acesso em 21 de Maio2020.5.Constituição Federal.
Senado, 1988. Disponível em:https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_155_.asp. Acesso em 12 de Maio2020
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO ICMS - Substituição Tributária

INTRODUCAO
ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, a Substituição Tributária é um modelo de cobrança diferenciada, utilizada pelo governo para minimizar
a sonegação. Agindo de forma antecipada, cobrando o imposto no início da cadeia contributiva.

OBJETIVOS Pesquisar, estudar e compreender melhor a Substituição Tributária, e verificar se é benéfico ao governo.

METODOLOGIA Foram utilizadas pesquisas com abordagens Bibliográficas, buscando conhecimento em livros, legislação e artigos científicos.

RESULTADOS

O ICMS é um imposto com seu recolhimento em toda cadeia até chegar ao consumidor, já na substituição tributária temoso CONFAZ, órgão responsável por elaborar
convênios e protocolos de cada estado, sendo através do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)ou CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que
informam os estados envolvidos nas operações, há ocorrência de protocolo e/ou convênios. Decorrente deste, consegue-se identificar a MVA (Margem do Valor
Agregado), e se haverá fundo de combate à pobreza entre os estados, e deste modo aplicar o cálculo do produto escolhido, no caso: Perfume. Ressaltando que é a
partir desses dados que consegue se as informações necessárias, para aplicação dos cálculos da SubstituiçãoTributária.

CONCLUSOES

Com a pesquisa efetuada conclui-se que, a Substituição Tributária tem efeito satisfatório para o Governo, minimizando a evasão fiscal, e facilitando para que o
governo tenha controle sobre a arrecadação. Essa fiscalização é efetuada pela Secretaria do Estado e da Fazenda (SEFAZ), que é um órgão vinculado ao Ministério da
Fazenda, mediante as regras realizadas pelo CONFAZ.O Governo diminuindo a evasão poderá reverter isso em benefício do povo, ou seja, com investimento em
infraestrutura, na educação, no setor da saúde, no meio ambiente e na segurança pública, entre outros.

REFERENCIAS

1.BRANCO, Henrique Castello; BULHÕES, Octavio; SILVA, Carlos Medeiros. Lei Nº5172/1966 .Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htmAcesso em: 04 de Maio 2020 2.CEST –Código Especificador da Substituição Tributária. SIGECloud, 2019;
Disponível emhttps://suporte.sigecloud.com.br/hc/pt-br/articles/223083267-CEST-C%C3%B3digo-Especificador-da-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria.
Acesso em 30 de Maio 2020 3.Código Cest Consulta NCM. Código Ceste, 2018; Disponível emhttps://suporte.sigecloud.com.br/hc/pt-br/articles/223083267-CEST-
C%C3%B3digo-Especificador-da-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria. Acesso em 04 de Maio 2020 4.Conceito de Substituição Tributária. Portal Contabéis,
2012; Disponível emhttps://www.contabeis.com.br/artigos/982/entenda-sobre-a-substituicao-tributaria-nivel-1/. Acesso em 21 de Maio2020.5.Constituição Federal.
Senado, 1988. Disponível em:https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_155_.asp. Acesso em 12 de Maio2020
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3553612 - WESLLEY RICARDO DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao

TITULO ICMS - Substituição Tributária

INTRODUCAO
ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, a Substituição Tributária é um modelo de cobrança diferenciada, utilizada pelo governo para minimizar
a sonegação. Agindo de forma antecipada, cobrando o imposto no início da cadeia contributiva.

OBJETIVOS Pesquisar, estudar e compreender melhor a Substituição Tributária, e verificar se é benéfico ao governo.

METODOLOGIA Foram utilizadas pesquisas com abordagens Bibliográficas, buscando conhecimento em livros, legislação e artigos científicos.

RESULTADOS

O ICMS é um imposto com seu recolhimento em toda cadeia até chegar ao consumidor, já na substituição tributária temoso CONFAZ, órgão responsável por elaborar
convênios e protocolos de cada estado, sendo através do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)ou CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que
informam os estados envolvidos nas operações, há ocorrência de protocolo e/ou convênios. Decorrente deste, consegue-se identificar a MVA (Margem do Valor
Agregado), e se haverá fundo de combate à pobreza entre os estados, e deste modo aplicar o cálculo do produto escolhido, no caso: Perfume. Ressaltando que é a
partir desses dados que consegue se as informações necessárias, para aplicação dos cálculos da SubstituiçãoTributária.

CONCLUSOES

Com a pesquisa efetuada conclui-se que, a Substituição Tributária tem efeito satisfatório para o Governo, minimizando a evasão fiscal, e facilitando para que o
governo tenha controle sobre a arrecadação. Essa fiscalização é efetuada pela Secretaria do Estado e da Fazenda (SEFAZ), que é um órgão vinculado ao Ministério da
Fazenda, mediante as regras realizadas pelo CONFAZ.O Governo diminuindo a evasão poderá reverter isso em benefício do povo, ou seja, com investimento em
infraestrutura, na educação, no setor da saúde, no meio ambiente e na segurança pública, entre outros.

REFERENCIAS

1.BRANCO, Henrique Castello; BULHÕES, Octavio; SILVA, Carlos Medeiros. Lei Nº5172/1966 .Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htmAcesso em: 04 de Maio 2020 2.CEST –Código Especificador da Substituição Tributária. SIGECloud, 2019;
Disponível emhttps://suporte.sigecloud.com.br/hc/pt-br/articles/223083267-CEST-C%C3%B3digo-Especificador-da-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria.
Acesso em 30 de Maio 2020 3.Código Cest Consulta NCM. Código Ceste, 2018; Disponível emhttps://suporte.sigecloud.com.br/hc/pt-br/articles/223083267-CEST-
C%C3%B3digo-Especificador-da-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria. Acesso em 04 de Maio 2020 4.Conceito de Substituição Tributária. Portal Contabéis,
2012; Disponível emhttps://www.contabeis.com.br/artigos/982/entenda-sobre-a-substituicao-tributaria-nivel-1/. Acesso em 21 de Maio2020.5.Constituição Federal.
Senado, 1988. Disponível em:https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_155_.asp. Acesso em 12 de Maio2020
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3654257 - RONNIE ACQUESTA GONGORA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao

TITULO ICMS - Substituição Tributária

INTRODUCAO
ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, a Substituição Tributária é um modelo de cobrança diferenciada, utilizada pelo governo para minimizar
a sonegação. Agindo de forma antecipada, cobrando o imposto no início da cadeia contributiva.

OBJETIVOS Pesquisar, estudar e compreender melhor a Substituição Tributária, e verificar se é benéfico ao governo.

METODOLOGIA Foram utilizadas pesquisas com abordagens Bibliográficas, buscando conhecimento em livros, legislação e artigos científicos.

RESULTADOS

O ICMS é um imposto com seu recolhimento em toda cadeia até chegar ao consumidor, já na substituição tributária temoso CONFAZ, órgão responsável por elaborar
convênios e protocolos de cada estado, sendo através do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)ou CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que
informam os estados envolvidos nas operações, há ocorrência de protocolo e/ou convênios. Decorrente deste, consegue-se identificar a MVA (Margem do Valor
Agregado), e se haverá fundo de combate à pobreza entre os estados, e deste modo aplicar o cálculo do produto escolhido, no caso: Perfume. Ressaltando que é a
partir desses dados que consegue se as informações necessárias, para aplicação dos cálculos da SubstituiçãoTributária.

CONCLUSOES

Com a pesquisa efetuada conclui-se que, a Substituição Tributária tem efeito satisfatório para o Governo, minimizando a evasão fiscal, e facilitando para que o
governo tenha controle sobre a arrecadação. Essa fiscalização é efetuada pela Secretaria do Estado e da Fazenda (SEFAZ), que é um órgão vinculado ao Ministério da
Fazenda, mediante as regras realizadas pelo CONFAZ.O Governo diminuindo a evasão poderá reverter isso em benefício do povo, ou seja, com investimento em
infraestrutura, na educação, no setor da saúde, no meio ambiente e na segurança pública, entre outros.

REFERENCIAS

1.BRANCO, Henrique Castello; BULHÕES, Octavio; SILVA, Carlos Medeiros. Lei Nº5172/1966 .Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htmAcesso em: 04 de Maio 2020 2.CEST –Código Especificador da Substituição Tributária. SIGECloud, 2019;
Disponível emhttps://suporte.sigecloud.com.br/hc/pt-br/articles/223083267-CEST-C%C3%B3digo-Especificador-da-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria.
Acesso em 30 de Maio 2020 3.Código Cest Consulta NCM. Código Ceste, 2018; Disponível emhttps://suporte.sigecloud.com.br/hc/pt-br/articles/223083267-CEST-
C%C3%B3digo-Especificador-da-Substitui%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria. Acesso em 04 de Maio 2020 4.Conceito de Substituição Tributária. Portal Contabéis,
2012; Disponível emhttps://www.contabeis.com.br/artigos/982/entenda-sobre-a-substituicao-tributaria-nivel-1/. Acesso em 21 de Maio2020.5.Constituição Federal.
Senado, 1988. Disponível em:https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_26.06.2019/art_155_.asp. Acesso em 12 de Maio2020

Página 331



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11343 Endodontia 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3198499 - STEFANY ALVES DA ROCHA ROSA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Lucia Franco Ricardo Claudia Cristina Peixoto Guimaraes

TITULO REVASCULARIZAÇÃO PULPAR: UMA ALTERNATIVA PARA DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA

INTRODUCAO

O tratamento da necrose pulpar e das patologias periapicais representam um grande desafio em dentes imaturos com ápices abertos. O preparo biomecânico fica
limitado devido às paredes dentinárias finas do canal radicular, o que torna o elemento dental mais suscetível a fratura. Portanto é essencial a busca contínua pelo
desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas com bases biológicas, que oferecem potencial para uma contínua formação de tecido mineralizado em dentes
com rizogênese incompleta. A endodontia regenerativa surge apresentando algumas alternativas para o tratamento dessa condição, como a revascularização por
coágulo sanguíneo.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão de literatura abordando a regeneração tecidual e o protocolo utilizado por meio do coágulo sanguíneo
utilizado na técnica de revascularização em dentes com rizogênese incompleta.

METODOLOGIA
Para a realização desta revisão foi realizada uma pesquisa de artigos científicos publicados entre os períodos de 2014 à 2019, utilizando a base de dados eletrônica
PubMed com as seguintes palavras-chave: “Pulp Revascularization” e “Immature Permanent Teeth”. Após a pesquisa inicial, foram avaliados os títulos, resumos,
métodos e conclusões dos artigos.

RESULTADOS

No que respeita a protocolos, quanto à instrumentação, a maioria dos autores concorda em realizar uma mínima instrumentação, desde que permita a boa irrigação,
e que seja possível realizar a perfusão sanguínea. ( Bansal, R. 2014; Galler, K. 2016 ) a solução irrigante mais usada na endodontia continua a ser o NaOCl, com
excepcional efeito bactericida e capacidade de dissolução de tecidos. Quanto à medicação intracanal já existe uma opinião unanime entre autores, a maioria refere
a utilização da pasta Triantibiótica de Hoshino, apenas varia a opinião quanto às concentrações dos antibióticos. Nos diversos estudos efetuados, foi possível
verificar na maioria, a resolução da patologia apical, embora não tenha sido referido por parte dos autores a questão da vitalidade(Güven, E. 2017).

CONCLUSOES

Os procedimentos da medicina dentária regenerativa são uma opção promissora e inovadora nos tratamentos Endodônticos.O método da revascularização por
coágulo sanguíneo, é neste momento o mais utilizado. Esta técnica torna-se minimamente invasiva, com bons resultados a nível conservador, e, existem diversos
relatos que comprovam a reparação dos tecidos danificados por lesão e a reposição das diversas estruturas a nível da dentina. Contudo, a continuação dos estudos,
são necessárias para que se seja possível comprovar a reversão total dos sinais e sintomas, bem como a oferta da vitalidade .

REFERENCIAS

Galler, K. et al. Clinical procedures for revitalization: current knowledge and considerations. International Endodontic Journal, (2016). 49, pp. 926-936. Bansal R,
Aditya J, Mittal S, Kumar T, Kaur B D . Regenerative Endodontics: a road less travelled. Journal of Clinical and Diagnostic Research, (2014). 8(10), pp. ZE20-ZE24.
Güven, E., Karapinar-Kazandag, M. e Tanalp, J. Revascularization : a review of clinical reports on a contemporary treatment modality for endodontics. Biomedical
Research, (2017) 28(2), pp. 644-656.
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3271161 - ANE CAROLINE BATISTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Maria Capitanio

TITULO CIÚMES PATOLÓGICO E FEMINICÍDIO EM RELAÇÕES HETEROSSEXUAIS

INTRODUCAO

Vivemos em um contexto no qual o ciúme é compreendido socialmente como mais uma emoção comum que permeia as interações humanas. No entanto, tal afeto
mostra-se carente de especial atenção nas dinâmicas dos relacionamentos amorosos heterossexuais na medida em que adquire características de comportamentos
masculinos violentos, motivados por um ciúme de natureza agressiva e dissonante da realidade, que podem colocar em risco a vida de mulheres, motivando
feminicídios. Esse tipo de ciúme tem sido tratado na literatura científica como ciúme patológico, por apresentar características que o assemelham a uma
perturbação mental.

OBJETIVOS Descrever as causas e consequências do estudo do ciúme patológico entre casais heterossexuais, bem como sua relação com o feminicídio

METODOLOGIA
A metodologia empregada para a composição da pesquisa foi a de revisão bibliográfica no tocante a realidade do tema Ciúmes patológico entre casais
heterossexuais: Feminicídio, através de pesquisa científica, embasada em fontes como artigos científicos, dissertações, teses, bases de dados estatísticos. A busca
será realizada no ano de 2020, nos meses de março, abril, maio, optando por materiais dos últimos 15 anos.

RESULTADOS

A visão dos princípios masculinos e da necessidade de afirmação da própria virilidade apresenta grandes influências no comportamento violento em resposta ao
sentimento de ciúme. Isso porque frente à possibilidade de um rival sexual interferindo dentro de um relacionamento amoroso, existiria uma compreensão patriarcal
de que se espera do homem uma postura de defender-se de tal ameaça. Essa defesa, ocorreria então de maneira violenta contra a parceira considerada infiel, como
expressão do que é considerado viril. Estudos demonstram que as causas principais que motivam o assassinato das mulheres por seus parceiros são as suspeitas
de infidelidade e as propostas de ruptura do relacionamento.

CONCLUSOES

Podemos compreender a relação das estruturas sociais construídas e apoiadas pelas ideologias patriarcais, as quais corroboraram e possivelmente ainda
contribuem para que o comportamento masculino ganhe esboços um ciúme mais agressivo e violento, aproximando-se do quadro de ciúme patológico, como foi
levantado, é muito prejudicial, socialmente. O presente estudo apontou para a importância de conhecer a dimensão da desse tipo de acontecimento violento e trágico
que é o feminicídio, entendendo que uma de suas causas é a modalidade de um sentimento exacerbado de posse, controle e obstinação por parte de um dos
parceiros dentro de uma relação afetiva enquadrada na categoria de ciúme patológico. Entende-se que é relevante compreender como o feminicídio tem sido
percebido pela sociedade e quais são as mudanças necessárias para que as taxas de feminicídio possam diminuir.

REFERENCIAS

1.FREUD, S. Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e no homossexualismo . In: ______. Além do princípio de prazer, psicologia de grupo e outros
trabalhos (1920-1922). Direção-geral da tradução de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 269-281. 2.MALLMANN, Cleo José. Ciúmes: do normal ao
patológico. Estud. psicanal., Belo Horizonte , n. 43, p. 43-49, jul. 2015 . 3. MARCONI, MA; LAKATOS, EM Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de
pesquisas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 43
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3294382 - ALINE DE OLIVEIRA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Maria Capitanio

TITULO CIÚMES PATOLÓGICO E FEMINICÍDIO EM RELAÇÕES HETEROSSEXUAIS

INTRODUCAO

Vivemos em um contexto no qual o ciúme é compreendido socialmente como mais uma emoção comum que permeia as interações humanas. No entanto, tal afeto
mostra-se carente de especial atenção nas dinâmicas dos relacionamentos amorosos heterossexuais na medida em que adquire características de comportamentos
masculinos violentos, motivados por um ciúme de natureza agressiva e dissonante da realidade, que podem colocar em risco a vida de mulheres, motivando
feminicídios. Esse tipo de ciúme tem sido tratado na literatura científica como ciúme patológico, por apresentar características que o assemelham a uma
perturbação mental.

OBJETIVOS Descrever as causas e consequências do estudo do ciúme patológico entre casais heterossexuais, bem como sua relação com o feminicídio

METODOLOGIA
A metodologia empregada para a composição da pesquisa foi a de revisão bibliográfica no tocante a realidade do tema Ciúmes patológico entre casais
heterossexuais: Feminicídio, através de pesquisa científica, embasada em fontes como artigos científicos, dissertações, teses, bases de dados estatísticos. A busca
será realizada no ano de 2020, nos meses de março, abril, maio, optando por materiais dos últimos 15 anos.

RESULTADOS

A visão dos princípios masculinos e da necessidade de afirmação da própria virilidade apresenta grandes influências no comportamento violento em resposta ao
sentimento de ciúme. Isso porque frente à possibilidade de um rival sexual interferindo dentro de um relacionamento amoroso, existiria uma compreensão patriarcal
de que se espera do homem uma postura de defender-se de tal ameaça. Essa defesa, ocorreria então de maneira violenta contra a parceira considerada infiel, como
expressão do que é considerado viril. Estudos demonstram que as causas principais que motivam o assassinato das mulheres por seus parceiros são as suspeitas
de infidelidade e as propostas de ruptura do relacionamento.

CONCLUSOES

Podemos compreender a relação das estruturas sociais construídas e apoiadas pelas ideologias patriarcais, as quais corroboraram e possivelmente ainda
contribuem para que o comportamento masculino ganhe esboços um ciúme mais agressivo e violento, aproximando-se do quadro de ciúme patológico, como foi
levantado, é muito prejudicial, socialmente. O presente estudo apontou para a importância de conhecer a dimensão da desse tipo de acontecimento violento e trágico
que é o feminicídio, entendendo que uma de suas causas é a modalidade de um sentimento exacerbado de posse, controle e obstinação por parte de um dos
parceiros dentro de uma relação afetiva enquadrada na categoria de ciúme patológico. Entende-se que é relevante compreender como o feminicídio tem sido
percebido pela sociedade e quais são as mudanças necessárias para que as taxas de feminicídio possam diminuir.

REFERENCIAS

1.FREUD, S. Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e no homossexualismo . In: ______. Além do princípio de prazer, psicologia de grupo e outros
trabalhos (1920-1922). Direção-geral da tradução de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 269-281. 2.MALLMANN, Cleo José. Ciúmes: do normal ao
patológico. Estud. psicanal., Belo Horizonte , n. 43, p. 43-49, jul. 2015 . 3. MARCONI, MA; LAKATOS, EM Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de
pesquisas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 43
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.

Página 342



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11348 Ciências Contábeis 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3671208 - FERNANDO JUNG BINGRE DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO Controladoria e o seu Papel na Tomada de Decisões nas Organizações Atuais

INTRODUCAO

A origem da controladoria está ligada a evolução dos meios sociais e de produção que iniciaram com a Revolução Industrial. Perante a condição atual, o processo de
gestão das instituições passa por diversos desafios, levando-as a trabalharem com estruturas inovadoras, para encarar esse cenário competitivo e meticuloso, com
as melhores ferramentas e estruturas corporativas. Dessa forma, a Controladoria nas empresas, é a peça fundamental para manter a organização, auxiliando no
subsídio do processo de gestão, apoiando o desempenho e resultado, gerindo os sistemas de informações e atendendo os agentes do mercado. Hoje é um
departamento que está sendo visto como um setor de destaque dentro das empresas, que possui um perfil fundamental e estratégico para as organizações e pode
contribuir de duas formas: De acordo com (OLIVEIRA, 2009), a identidade da controladoria, além de ajudar a organização a auxiliar na estratégia, análise e
apresentação de dados, também gera informações sobre o ambiente interno e externo da empresa, fornecendo informações úteis para a tomada de decisão.

OBJETIVOS Concretizar a importância da controladoria bem aplicada e estruturada dentro de uma empresa.

METODOLOGIA
Foi elaborado e pode ser definido como bibliográfico, pois foi estruturado através de pesquisas em livros, artigos e outros trabalhos científicos, como também na
internet para o desenvolvimento da parte teórica do trabalho. O objetivo é obter conhecimento científico sem a necessidade de aplicação prática

RESULTADOS

A controladoria está presente em todas as empresas independente do setor, tendo em vista a importância do setor para a empresa, mostrando a qualidade das
funções operacionais, garantindo a estabilidade da organização, buscando dados para auxiliar na tomada de decisões eficazes providas de diferentes áreas,
proporcionando a empresa um gerenciamento de informações convenientes, tornando-se assim essencial em uma entidade. Para que uma empresa tenha um bom
planejamento estratégico ela deve contar com ferramentas que possam ajudá-la a mensurar suas demandas e claro com bons profissionais para realizar o controle
interno e externo.

CONCLUSOES
Nesse artigo podemos ver a importância da controladoria dentro e fora de qualquer empresa, seja ela para fins lucrativos ou não. Vimos em diversas fontes que uma
organização sem a controladoria bem estruturada está fadada ao colapso, sendo isso a curto ou longo prazo, visto que cada detalhe das operações é pensado
minuciosamente para que a empresa não seja prejudicada e tenha uma trilha bem mapeada ao sucesso.

REFERENCIAS
1. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 2. TUNG, Nguyen Huu. Controladoria financeira das empresas: uma abordagem
prática. 8.ed. São Paulo: Edições Universidade Empresa: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 3. VATTER, W. J. Accounting Education for controllership. The
Accounting Review, Sorasota, Florida. v.25, n.3, p.236-250, 1950. Entre outros.
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Lucas Melo Neves Carolina Nunes Franca CARLOS UGRINOWITSCH; JOSÉ CLAUDIO JAMBASSI FILHO

TITULO Padrão do comportamento sedentário de sujeitos com e sem diagnóstico de depressão

INTRODUCAO

Recentes estudos indicam que atividade física moderada e vigorosa (AFMV) é um importante indicador de saúde cardiovascular, porém esta ocupa
aproximadamente 5% do dia típico da maioria das pessoas, sendo o restante deste tempo ocupado com a falta de movimento, entendido como comportamento
sedentário (CS), definido por um baixo gasto de energia ((#60)1,5 mets) na posição sentada ou reclinada. O CS acumulado por períodos prolongados, está associado
a todas as causas de mortalidade e interrompê-lo tem sido entendido como quebras ou “breaks”. A quantidade e duração dos “breaks” do CS proporciona inúmeros
benefícios para o organismo, tornando-o sua quantificação relevante.

OBJETIVOS Verificar o padrão de CS (número e tempo de realização dos breaks) e medidas de AFVM de sujeitos com depressão e compará-los a sujeitos sem a doença.

METODOLOGIA

Participaram 70 sujeitos, divididos em dois grupos: 31 no grupo com depressão (GD); e 39 no grupo controle (GC). O GD teve o diagnosticado confirmado pela
entrevista psiquiátrica M.I.N.I. e os sintomas avaliados pela Escala MADRS. Ambos os grupos, tiveram os dados coletados por um acelerômetro durante 7 dias,
retirado apenas durante o banho. As análises foram feitas no software Actilife (AFMV e CS). Na análise de estatística, foram utilizados Teste de Levene para
igualdade de variâncias e Teste-t para igualdade de médias. Aprovação CEP-CAEE-64888017.3.0000.0086.

RESULTADOS

Em relação AFMV por dia não observamos diferenças entre os grupos (GD 277,6±225,9 e GC 295,0±248,5; p= 0,76). Em relação ao total de breaks realizados (GD
67,8±35,5 e GC 82,2±33,0; p= 0,08) observamos uma tendência de diferença a favor do GC. Na duração média dos breaks (GD 125,4±71,8 e GC 95,6±48,1; p= 0,05), e
na duração máxima dos breaks (GD 1439,7±800,3 e GC 1037,3±531,8; p= 0,02) observou-se diferenças significantes a favor do GD. Os dados aqui apresentados
indicam que o GD, apresenta tempo de AFMV similar ao GC, dentro da recomendação de 150 minutos por semana. Em relação ao padrão de CS, a medida do número
de breaks foi maior no GC o que nos permite sugerir que ao observar as diferenças entre tais populações, o GD interrompe menos vezes ao longo do dia seu
comportamento sedentário. Estudos anteriores já haviam apontado um elevado comportamento sedentário em pacientes com depressão, porém este é o primeiro
estudo a apontar que o número de breaks se diferencia entre sujeitos com e sem depressão.

CONCLUSOES Medidas do padrão de CS, com destaque para o número de breaks parece ser uma variável interessante a ser considerada em estudos com sujeitos com depressão.

REFERENCIAS

Hawley et al. Defining remission by cut off score on the MADRS: selecting the optimal value. Journal of affective disorders. 2002. Freedson et al. Evaluation of
artificial neural network algorithms for predicting METs and activity type from accelerometer data: validation on an independent sample. Journal of applied
physiology. 2011. Vancampfort et al. Sedentary behavior and physical activity levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: a
global systematic review and meta-analysis. World psychiatry 2017
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TITULO Padrão do comportamento sedentário de sujeitos com e sem diagnóstico de depressão

INTRODUCAO

Recentes estudos indicam que atividade física moderada e vigorosa (AFMV) é um importante indicador de saúde cardiovascular, porém esta ocupa
aproximadamente 5% do dia típico da maioria das pessoas, sendo o restante deste tempo ocupado com a falta de movimento, entendido como comportamento
sedentário (CS), definido por um baixo gasto de energia ((#60)1,5 mets) na posição sentada ou reclinada. O CS acumulado por períodos prolongados, está associado
a todas as causas de mortalidade e interrompê-lo tem sido entendido como quebras ou “breaks”. A quantidade e duração dos “breaks” do CS proporciona inúmeros
benefícios para o organismo, tornando-o sua quantificação relevante.

OBJETIVOS Verificar o padrão de CS (número e tempo de realização dos breaks) e medidas de AFVM de sujeitos com depressão e compará-los a sujeitos sem a doença.

METODOLOGIA

Participaram 70 sujeitos, divididos em dois grupos: 31 no grupo com depressão (GD); e 39 no grupo controle (GC). O GD teve o diagnosticado confirmado pela
entrevista psiquiátrica M.I.N.I. e os sintomas avaliados pela Escala MADRS. Ambos os grupos, tiveram os dados coletados por um acelerômetro durante 7 dias,
retirado apenas durante o banho. As análises foram feitas no software Actilife (AFMV e CS). Na análise de estatística, foram utilizados Teste de Levene para
igualdade de variâncias e Teste-t para igualdade de médias. Aprovação CEP-CAEE-64888017.3.0000.0086.

RESULTADOS

Em relação AFMV por dia não observamos diferenças entre os grupos (GD 277,6±225,9 e GC 295,0±248,5; p= 0,76). Em relação ao total de breaks realizados (GD
67,8±35,5 e GC 82,2±33,0; p= 0,08) observamos uma tendência de diferença a favor do GC. Na duração média dos breaks (GD 125,4±71,8 e GC 95,6±48,1; p= 0,05), e
na duração máxima dos breaks (GD 1439,7±800,3 e GC 1037,3±531,8; p= 0,02) observou-se diferenças significantes a favor do GD. Os dados aqui apresentados
indicam que o GD, apresenta tempo de AFMV similar ao GC, dentro da recomendação de 150 minutos por semana. Em relação ao padrão de CS, a medida do número
de breaks foi maior no GC o que nos permite sugerir que ao observar as diferenças entre tais populações, o GD interrompe menos vezes ao longo do dia seu
comportamento sedentário. Estudos anteriores já haviam apontado um elevado comportamento sedentário em pacientes com depressão, porém este é o primeiro
estudo a apontar que o número de breaks se diferencia entre sujeitos com e sem depressão.

CONCLUSOES Medidas do padrão de CS, com destaque para o número de breaks parece ser uma variável interessante a ser considerada em estudos com sujeitos com depressão.

REFERENCIAS

Hawley et al. Defining remission by cut off score on the MADRS: selecting the optimal value. Journal of affective disorders. 2002. Freedson et al. Evaluation of
artificial neural network algorithms for predicting METs and activity type from accelerometer data: validation on an independent sample. Journal of applied
physiology. 2011. Vancampfort et al. Sedentary behavior and physical activity levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: a
global systematic review and meta-analysis. World psychiatry 2017
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Lucas Melo Neves Carolina Nunes Franca CARLOS UGRINOWITSCH; JOSÉ CLAUDIO JAMBASSI FILHO

TITULO Padrão do comportamento sedentário de sujeitos com e sem diagnóstico de depressão

INTRODUCAO

Recentes estudos indicam que atividade física moderada e vigorosa (AFMV) é um importante indicador de saúde cardiovascular, porém esta ocupa
aproximadamente 5% do dia típico da maioria das pessoas, sendo o restante deste tempo ocupado com a falta de movimento, entendido como comportamento
sedentário (CS), definido por um baixo gasto de energia ((#60)1,5 mets) na posição sentada ou reclinada. O CS acumulado por períodos prolongados, está associado
a todas as causas de mortalidade e interrompê-lo tem sido entendido como quebras ou “breaks”. A quantidade e duração dos “breaks” do CS proporciona inúmeros
benefícios para o organismo, tornando-o sua quantificação relevante.

OBJETIVOS Verificar o padrão de CS (número e tempo de realização dos breaks) e medidas de AFVM de sujeitos com depressão e compará-los a sujeitos sem a doença.

METODOLOGIA

Participaram 70 sujeitos, divididos em dois grupos: 31 no grupo com depressão (GD); e 39 no grupo controle (GC). O GD teve o diagnosticado confirmado pela
entrevista psiquiátrica M.I.N.I. e os sintomas avaliados pela Escala MADRS. Ambos os grupos, tiveram os dados coletados por um acelerômetro durante 7 dias,
retirado apenas durante o banho. As análises foram feitas no software Actilife (AFMV e CS). Na análise de estatística, foram utilizados Teste de Levene para
igualdade de variâncias e Teste-t para igualdade de médias. Aprovação CEP-CAEE-64888017.3.0000.0086.

RESULTADOS

Em relação AFMV por dia não observamos diferenças entre os grupos (GD 277,6±225,9 e GC 295,0±248,5; p= 0,76). Em relação ao total de breaks realizados (GD
67,8±35,5 e GC 82,2±33,0; p= 0,08) observamos uma tendência de diferença a favor do GC. Na duração média dos breaks (GD 125,4±71,8 e GC 95,6±48,1; p= 0,05), e
na duração máxima dos breaks (GD 1439,7±800,3 e GC 1037,3±531,8; p= 0,02) observou-se diferenças significantes a favor do GD. Os dados aqui apresentados
indicam que o GD, apresenta tempo de AFMV similar ao GC, dentro da recomendação de 150 minutos por semana. Em relação ao padrão de CS, a medida do número
de breaks foi maior no GC o que nos permite sugerir que ao observar as diferenças entre tais populações, o GD interrompe menos vezes ao longo do dia seu
comportamento sedentário. Estudos anteriores já haviam apontado um elevado comportamento sedentário em pacientes com depressão, porém este é o primeiro
estudo a apontar que o número de breaks se diferencia entre sujeitos com e sem depressão.

CONCLUSOES Medidas do padrão de CS, com destaque para o número de breaks parece ser uma variável interessante a ser considerada em estudos com sujeitos com depressão.

REFERENCIAS

Hawley et al. Defining remission by cut off score on the MADRS: selecting the optimal value. Journal of affective disorders. 2002. Freedson et al. Evaluation of
artificial neural network algorithms for predicting METs and activity type from accelerometer data: validation on an independent sample. Journal of applied
physiology. 2011. Vancampfort et al. Sedentary behavior and physical activity levels in people with schizophrenia, bipolar disorder and major depressive disorder: a
global systematic review and meta-analysis. World psychiatry 2017
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TITULO IMPORTÂNCIA DA IMUNOLOGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DA TUBERCULOSE LATENTE: COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

INTRODUCAO

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis que continua sendo um grave problema de saúde pública, devido aos
altos índices de prevalência, morbidade, mortalidade e os gastos hospitalares/terapêuticos, estando entre as 10 maiores causas de morte no mundo. Possui duas
formas, a tuberculose ativa, onde o paciente apresenta sintomas e transmite a infecção, e a tuberculose latente, que é a forma onde o paciente não apresenta sinais,
sintomas e não transmite a doença, mas apresenta resposta imune específica continuamente, sendo dificilmente diagnosticada pelos testes tuberculínicos
convencionais (PPD-derivado proteico purificado).

OBJETIVOS
Comparar, por meio de revisão de literatura, as técnicas de diagnóstico que dosam múltiplas citocinas/quimiocinas em plasma com as técnicas convencionais para o
diagnóstico da tuberculose.

METODOLOGIA
Essa pesquisa compõe-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório por meio de artigos científicos no banco de dados SciELO, PUBMED, Lilacs e em livros
textos. Foram incluídos na pesquisa os artigos publicados entre os anos 2010 e 2020, não havendo distinção sobre a língua escrita e o país de publicação.

RESULTADOS

O teste tuberculínico ainda é muito utilizado por ser mais barato se comparado ao teste de QuantiFERON® TB Gold In Tube, que apresenta vantagens por necessitar
apenas de uma coleta de amostra sanguínea. O teste QuantiFERON® não tem necessidade que o paciente retorne ao laboratório, possui resultados objetivos, não
necessita de interpretação do leitor, não tem interferência de critérios subjetivos. Por ser um teste in vitro, não há "efeito booster" (potenciação da reação
tuberculínica) e não é afetado pela vacina BCG ou por infecção de outras espécies de micobactérias. Portanto, o teste IGRA, é mais eficaz na detecção da infecção
por TB do que o PPD. Apesar do custo mais elevado, ele pode ser uma solução mais plausível para o diagnóstico e na diferenciação da tuberculose, por não sofrer
interferências e por ser utilizado principalmente em casos de latência.

CONCLUSOES

Foi possível perceber que é necessário que exista alternativas no diagnóstico da tuberculose, porque só assim será possível que aconteça a identificação de
pacientes com TB latente de forma precoce e isso pode acabar diminuindo gastos em tratamento e no acompanhamento de doentes, além de limitar a transmissão
da TB, sendo possível identificar a doença antes do paciente apresentar sintomas e a doença na sua fase ativa e contagiosa. É de extrema importância que novos
estudos e novos métodos de diagnósticos sejam implementados, para que os objetivos da OMS de extinguir a tuberculose até 2035 sejam possíveis até mesmo em
regiões subdesenvolvidas, que acabam sofrendo mais com as doenças que são negligenciadas.

REFERENCIAS
1. World Health Organization. WHO Operational Handbook On Tuberculosis (Module 1 – Prevention): Tuberculosis Preventive E Treatment. Geneva: 2020. 2. Brasil.
Ministério da Saúde. Manual Técnico Para O Controle Da Tuberculose: Cadernos De Atenção Básica. Brasília, 2002. 3. PAI M; BEHR MA; DOWDY D et al. Tuberculosis.
Nat Rev Dis Primers, 2016. doi: 2:16076. doi: 10.1038/nrdp.2016.76.
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Annielle Mendes Brito da Silva

TITULO IMPORTÂNCIA DA IMUNOLOGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DA TUBERCULOSE LATENTE: COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

INTRODUCAO

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis que continua sendo um grave problema de saúde pública, devido aos
altos índices de prevalência, morbidade, mortalidade e os gastos hospitalares/terapêuticos, estando entre as 10 maiores causas de morte no mundo. Possui duas
formas, a tuberculose ativa, onde o paciente apresenta sintomas e transmite a infecção, e a tuberculose latente, que é a forma onde o paciente não apresenta sinais,
sintomas e não transmite a doença, mas apresenta resposta imune específica continuamente, sendo dificilmente diagnosticada pelos testes tuberculínicos
convencionais (PPD-derivado proteico purificado).

OBJETIVOS
Comparar, por meio de revisão de literatura, as técnicas de diagnóstico que dosam múltiplas citocinas/quimiocinas em plasma com as técnicas convencionais para o
diagnóstico da tuberculose.

METODOLOGIA
Essa pesquisa compõe-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório por meio de artigos científicos no banco de dados SciELO, PUBMED, Lilacs e em livros
textos. Foram incluídos na pesquisa os artigos publicados entre os anos 2010 e 2020, não havendo distinção sobre a língua escrita e o país de publicação.

RESULTADOS

O teste tuberculínico ainda é muito utilizado por ser mais barato se comparado ao teste de QuantiFERON® TB Gold In Tube, que apresenta vantagens por necessitar
apenas de uma coleta de amostra sanguínea. O teste QuantiFERON® não tem necessidade que o paciente retorne ao laboratório, possui resultados objetivos, não
necessita de interpretação do leitor, não tem interferência de critérios subjetivos. Por ser um teste in vitro, não há "efeito booster" (potenciação da reação
tuberculínica) e não é afetado pela vacina BCG ou por infecção de outras espécies de micobactérias. Portanto, o teste IGRA, é mais eficaz na detecção da infecção
por TB do que o PPD. Apesar do custo mais elevado, ele pode ser uma solução mais plausível para o diagnóstico e na diferenciação da tuberculose, por não sofrer
interferências e por ser utilizado principalmente em casos de latência.

CONCLUSOES

Foi possível perceber que é necessário que exista alternativas no diagnóstico da tuberculose, porque só assim será possível que aconteça a identificação de
pacientes com TB latente de forma precoce e isso pode acabar diminuindo gastos em tratamento e no acompanhamento de doentes, além de limitar a transmissão
da TB, sendo possível identificar a doença antes do paciente apresentar sintomas e a doença na sua fase ativa e contagiosa. É de extrema importância que novos
estudos e novos métodos de diagnósticos sejam implementados, para que os objetivos da OMS de extinguir a tuberculose até 2035 sejam possíveis até mesmo em
regiões subdesenvolvidas, que acabam sofrendo mais com as doenças que são negligenciadas.

REFERENCIAS
1. World Health Organization. WHO Operational Handbook On Tuberculosis (Module 1 – Prevention): Tuberculosis Preventive E Treatment. Geneva: 2020. 2. Brasil.
Ministério da Saúde. Manual Técnico Para O Controle Da Tuberculose: Cadernos De Atenção Básica. Brasília, 2002. 3. PAI M; BEHR MA; DOWDY D et al. Tuberculosis.
Nat Rev Dis Primers, 2016. doi: 2:16076. doi: 10.1038/nrdp.2016.76.
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TITULO Treinamento de força na melhoria da pressão arterial de idosos: Uma revisão sistemática

INTRODUCAO
A hipertensão arterial está associada a diferentes distúrbios metabólicos, podendo ser agravada por outros fatores de risco, como a obesidade, o consumo
excessivo de bebida alcoólica, a baixa atividade física, podendo desencadear outros tipos de doenças levando a mortalidade em alguns casos mais graves. Dentre as
possibilidades de atividade física a prática de exercício de força tem sido amplamente investigado com resposta positivas agudas e crônicas em idosos hipertensos.

OBJETIVOS realizar uma revisão sistemática da literatura disponível até o ano de 2020 considerando a temática idosos, hipertensão e exercício de força e ensaios clínicos.

METODOLOGIA
Realizou-se busca sistemática usando a estratégia PICOS nas plataformas PubMed, Web of Science e Embase. Um total de 674 estudos foram selecionados
inicialmente e após aplicação dos critérios de inclusão, 15 estudos foram inclusos no trabalho. Os resultados sumarizados com detalhes dos estudos são
apresentados, após realização do treinamento de força são destacadas, considerando os desfechos de pressão arterial.

RESULTADOS

Um total de 674 estudos foram selecionados inicialmente e após aplicação dos critérios de inclusão, 15 estudos foram inclusos no trabalho. Os resultados
sumarizados com detalhes dos estudos são apresentados, após realização do treinamento de força são destacadas, considerando os desfechos de pressão arterial.
A maioria dos estudos mostrou que os treinamentos foram submetidos no mínimo 2 vezes na semana, e por um período de sessões de no mínimo 4 semanas
podendo levar até 22 semanas, tiveram algumas variações de 2 a 3 series com base de 6 a 15 repetições em cada series, utilizando a maioria da carga se baseando a
1 RM sendo utilizado de 10% até 80% de 1 RM, o tempo de descanso em quase todos os estudos foi entre 60 a 120 segundos, e basicamente optaram por trabalhar o
corpo todo. Os exercícios que foram mais utilizados em quase todos os estudos foram o leg press e o supino reto, foram poucos estudos que trabalhou cada
musculo separado, a maioria foi trabalhado de forma secundaria.

CONCLUSOES : Após todas as análises dos estudos concluímos que o treinamento de força é uma estratégia eficaz para melhoria da pressão arterial em idosos hipertensos.

REFERENCIAS

COELHO-JÚNIOR, H. J.; GONÇALVES, I. O.; CÂMARA, N. O. S.; CENEDEZE, M. A. et al. Non-periodized and Daily Undulating Periodized Resistance Training on Blood
Pressure of Older Women. Front Physiol, 9, p. 1525, 2018. MONTREZOL, F. T.; MARINHO, R.; MOTA, G.; D(#38)#700;ALMEIDA, V. et al. ACE Gene Plays a Key Role in
Reducing Blood Pressure in The Hyperintensive Elderly After Resistance Training. J Strength Cond Res, 33, n. 4, p. 1119-1129, Apr 2019. NASCIMENTO, D. D. C.; DA
SILVA, C. R.; VALDUGA, R.; SARAIVA, B. et al. Blood pressure response to resistance training in hypertensive and normotensive older women. Clin Interv Aging, 13, p.
541-553, 2018.
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Lucas Melo Neves

TITULO Treinamento de força na melhoria da pressão arterial de idosos: Uma revisão sistemática

INTRODUCAO
A hipertensão arterial está associada a diferentes distúrbios metabólicos, podendo ser agravada por outros fatores de risco, como a obesidade, o consumo
excessivo de bebida alcoólica, a baixa atividade física, podendo desencadear outros tipos de doenças levando a mortalidade em alguns casos mais graves. Dentre as
possibilidades de atividade física a prática de exercício de força tem sido amplamente investigado com resposta positivas agudas e crônicas em idosos hipertensos.

OBJETIVOS realizar uma revisão sistemática da literatura disponível até o ano de 2020 considerando a temática idosos, hipertensão e exercício de força e ensaios clínicos.

METODOLOGIA
Realizou-se busca sistemática usando a estratégia PICOS nas plataformas PubMed, Web of Science e Embase. Um total de 674 estudos foram selecionados
inicialmente e após aplicação dos critérios de inclusão, 15 estudos foram inclusos no trabalho. Os resultados sumarizados com detalhes dos estudos são
apresentados, após realização do treinamento de força são destacadas, considerando os desfechos de pressão arterial.

RESULTADOS

Um total de 674 estudos foram selecionados inicialmente e após aplicação dos critérios de inclusão, 15 estudos foram inclusos no trabalho. Os resultados
sumarizados com detalhes dos estudos são apresentados, após realização do treinamento de força são destacadas, considerando os desfechos de pressão arterial.
A maioria dos estudos mostrou que os treinamentos foram submetidos no mínimo 2 vezes na semana, e por um período de sessões de no mínimo 4 semanas
podendo levar até 22 semanas, tiveram algumas variações de 2 a 3 series com base de 6 a 15 repetições em cada series, utilizando a maioria da carga se baseando a
1 RM sendo utilizado de 10% até 80% de 1 RM, o tempo de descanso em quase todos os estudos foi entre 60 a 120 segundos, e basicamente optaram por trabalhar o
corpo todo. Os exercícios que foram mais utilizados em quase todos os estudos foram o leg press e o supino reto, foram poucos estudos que trabalhou cada
musculo separado, a maioria foi trabalhado de forma secundaria.

CONCLUSOES : Após todas as análises dos estudos concluímos que o treinamento de força é uma estratégia eficaz para melhoria da pressão arterial em idosos hipertensos.

REFERENCIAS

COELHO-JÚNIOR, H. J.; GONÇALVES, I. O.; CÂMARA, N. O. S.; CENEDEZE, M. A. et al. Non-periodized and Daily Undulating Periodized Resistance Training on Blood
Pressure of Older Women. Front Physiol, 9, p. 1525, 2018. MONTREZOL, F. T.; MARINHO, R.; MOTA, G.; D(#38)#700;ALMEIDA, V. et al. ACE Gene Plays a Key Role in
Reducing Blood Pressure in The Hyperintensive Elderly After Resistance Training. J Strength Cond Res, 33, n. 4, p. 1119-1129, Apr 2019. NASCIMENTO, D. D. C.; DA
SILVA, C. R.; VALDUGA, R.; SARAIVA, B. et al. Blood pressure response to resistance training in hypertensive and normotensive older women. Clin Interv Aging, 13, p.
541-553, 2018.
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Annielle Mendes Brito da Silva

TITULO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: VARIABILIDADE GENÉTICA E ATUAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

INTRODUCAO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por distúrbios do neurodesenvolvimento, que geralmente aparecem na infância, trazendo obstáculos sérios e
de longo prazo na interação social, comunicação verbal e no comportamento. Embora existam muitas manifestações clínicas semelhantes, é válido destacar a
importância do diagnóstico genético do TEA, que apresenta ampla variabilidade, levantando. Além disso, há lacunas sobre a assistência para pacientes de TEA no
SUS, o que nos levanta a necessidade de trazer informações tanto sobre a área genética quanto da saúde pública.

OBJETIVOS Compreender os aspectos fisiopatológicos do Transtorno do Espectro Autista, incluindo os fatores genéticos e seu impacto na saúde pública brasileira.

METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa, este trabalho foi examinado em uma revisão bibliográfica, construída como um estudo explicativo. As buscas pelos artigos foram
realizadas na Scielo, LILACS, PubMed e Ministério da Saúde. Também foi consultado o DSM-5. Foram incluídos na seleção os artigos que: Foram publicados entre
2008 e 2020; relacionados ao atendimento de TEA no SUS; Estudos que relatavam o histórico do transtorno; e pesquisas com genes específicos. Não foram
especificados os idiomas e países de publicação dos artigos.

RESULTADOS

A discussão feita com base na revisão das pesquisas sobre a genética do TEA mostrou que existem mais de 100 genes importantes para a avaliação do espectro
autista, havendo alguns específicos dentre os 100 de maior prevalência, são eles: FOXP1 NLGN, NRXN, PTEN, MECP2, UBE3A, SHANK, FMR1, CHD8, DYRK1A, ADNP,
ANK, SCN2A, TBR1, DYRK1A, SYNGAP1, SERBP1, BOLA2, STXBP1, CDLK56 e ASH1L. A variabilidade genética e de padrões encontrados na população que apresenta
TEA dificulta o diagnóstico e acolhimento pelos serviços de saúde. Sobre o acolhimento do paciente com autismo no Sistema Único de Saúde (SUS) a pesquisa
mostra que existe uma boa infraestrutura e equipes multidisciplinares preparadas para receber pessoas autistas e sua família. A grande problemática nesta pauta é
a desinformação dos usuários sobre os atendimentos especializados de pessoas com TEA, sendo que a maior parte da população brasileira não tem conhecimento
a respeito do transtorno, do seu diagnóstico e do seu tratamento, que pode ser realizado pela rede de assistência do SUS.

CONCLUSOES
Pode-se constatar que para o entendimento da fisiopatologia do TEA, sua diversidade e sua diversidade, precisamos de uma gama de pesquisas científicas. A
melhora nas pesquisas e na divulgação de informações a respeito do TEA para a sociedade, através das campanhas educativas, pode contribuir para a melhoria dos
serviços e da sua utilização na rede pública.

REFERENCIAS

1. Paiva Júnior F. Causas genéticas do autismo(#38)#8239;: 97% a 99% dos casos. Revista Autismo. 2020;30–1. 2. Brasil M da S. Linha de Cuidado para a Atenção
Às Pessoas Com Transtornos Do Espectro Do Autismo E Suas Famílias. 1a edição. Ministério da Saúde, organizador. Comunicação e Educação em Saúde. Brasília -
DF: Ministério da Saúde; 2013.160p. 3. Sena T. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-DSM-5, estatísticas e ciências humanas: inflexões sobre
normalizações e normatizações. 5a edição. Vol.11, Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis. Porto Alegre-RS: Artmed; 2014.96p.
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Fabiana Martins e Martins de Oliveira PAULO BRAZ-SILVA

TITULO Alterações citomorfométricas da mucosa oral relacionadas ao uso de inibidores de mTOR em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO

A doença renal crônica (DRC) é uma doença crônico-degenerativa, que é definida como uma lesão renal que é causada por múltiplos fatores, que acabam levando a
perda gradual da função dos rins. Pacientes que são submetidos ao transplante de órgãos sólidos, fazem o uso de imunossupressores, que tem como finalidade
diminuir o risco do órgão ser rejeitado, entre eles esta o inibidor da mammalian target of rapamycin (imTOR). Medicação conhecida por estar associadas ao
desenvolvimento de estomatites.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi analisar possi(#38)#769;veis alterac(#38)#807;o(#38)#771;es citomorfome(#38)#769;tricas em esfregac(#38)#807;os oriundos de
pacientes transplantados renais, que fazem uso de inibidores de mTOR, sendo estes comparados a indivíduos sadios.

METODOLOGIA

No estudo foram avaliados pacientes do Departamento de transplante renal do Hospital das Cli(#38)#769;nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP). Foram incluídos todos os pacientes submetidos a transplantes renais (po(#38)#769;s tx), com idades acima dos 18 anos, receptores de transplantes
oriundos tanto de doadores falecidos, como intervivos, ambulatório Departamento de transplante renal do HC-FMUSP. Sendo excluídos pacientes internados em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As CEO serão coletadas após bochechos com água destilada, e o raspado será realizado nas mucosas jugais integras em ambos
os lados (direito e esquerdo), e palato em toda sua extensão, utilizando o kit de escova e meio líquido, da marca CellPreserv (Kolplast, São Paulo, Brasil). O
processamento das lâminas será realizado nos laboratórios da Universidade Santo Amaro (UNISA) – a UNISA Research Center (URC).Todas as lâminas serão
inicialmente coradas de acordo com a técnica de Papanicolau. A avaliação das lâminas será(#38)#769; do tipo duplo-cega, sendo a análise citomorfométrica será
feita através da análise das imagens capturadas por um fotomicroscópio AxioCam (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Alemanha), usando um aumento de 400x, sendo
as células projetadas no monitor.

RESULTADOS
Foram avaliados vinte participantes que foram incluídos no estudo, dentre eles 12 pertencem ao grupo G1 e 8 ao grupo G2. Foi observado que oito pacientes do
grupo G1 apresentaram estomatites associadas ao uso de imTOR.

CONCLUSOES Nossas atividades foram interrompidas desde o inicio de março de 2020 devido a pandemia COVID-19. Todas as amostras estão armazenadas no URC.

REFERENCIAS
1. Sociedade brasileira de nefrologia, [acessado em Maio 2019] disponível em URL: https://sbn.org.br/categoria/sbn/ 2. Alberti S, Spadella CT, Francischone TR,
Assis GF, Cestari TM, Taveira LA. Exfoliative cytology of the oral mucosa in type II diabetic patients: Morphology and cytomorphometry. J Oral Pathol Med. 2003;
32:538–43.
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Fabiana Martins e Martins de Oliveira PAULO BRAZ-SILVA

TITULO Alterações citomorfométricas da mucosa oral relacionadas ao uso de inibidores de mTOR em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO

A doença renal crônica (DRC) é uma doença crônico-degenerativa, que é definida como uma lesão renal que é causada por múltiplos fatores, que acabam levando a
perda gradual da função dos rins. Pacientes que são submetidos ao transplante de órgãos sólidos, fazem o uso de imunossupressores, que tem como finalidade
diminuir o risco do órgão ser rejeitado, entre eles esta o inibidor da mammalian target of rapamycin (imTOR). Medicação conhecida por estar associadas ao
desenvolvimento de estomatites.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi analisar possi(#38)#769;veis alterac(#38)#807;o(#38)#771;es citomorfome(#38)#769;tricas em esfregac(#38)#807;os oriundos de
pacientes transplantados renais, que fazem uso de inibidores de mTOR, sendo estes comparados a indivíduos sadios.

METODOLOGIA

No estudo foram avaliados pacientes do Departamento de transplante renal do Hospital das Cli(#38)#769;nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP). Foram incluídos todos os pacientes submetidos a transplantes renais (po(#38)#769;s tx), com idades acima dos 18 anos, receptores de transplantes
oriundos tanto de doadores falecidos, como intervivos, ambulatório Departamento de transplante renal do HC-FMUSP. Sendo excluídos pacientes internados em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As CEO serão coletadas após bochechos com água destilada, e o raspado será realizado nas mucosas jugais integras em ambos
os lados (direito e esquerdo), e palato em toda sua extensão, utilizando o kit de escova e meio líquido, da marca CellPreserv (Kolplast, São Paulo, Brasil). O
processamento das lâminas será realizado nos laboratórios da Universidade Santo Amaro (UNISA) – a UNISA Research Center (URC).Todas as lâminas serão
inicialmente coradas de acordo com a técnica de Papanicolau. A avaliação das lâminas será(#38)#769; do tipo duplo-cega, sendo a análise citomorfométrica será
feita através da análise das imagens capturadas por um fotomicroscópio AxioCam (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Alemanha), usando um aumento de 400x, sendo
as células projetadas no monitor.

RESULTADOS
Foram avaliados vinte participantes que foram incluídos no estudo, dentre eles 12 pertencem ao grupo G1 e 8 ao grupo G2. Foi observado que oito pacientes do
grupo G1 apresentaram estomatites associadas ao uso de imTOR.

CONCLUSOES Nossas atividades foram interrompidas desde o inicio de março de 2020 devido a pandemia COVID-19. Todas as amostras estão armazenadas no URC.

REFERENCIAS
1. Sociedade brasileira de nefrologia, [acessado em Maio 2019] disponível em URL: https://sbn.org.br/categoria/sbn/ 2. Alberti S, Spadella CT, Francischone TR,
Assis GF, Cestari TM, Taveira LA. Exfoliative cytology of the oral mucosa in type II diabetic patients: Morphology and cytomorphometry. J Oral Pathol Med. 2003;
32:538–43.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Recrutamento e Seleção como Estratégia Organizacional

INTRODUCAO
Dentro dos sub processos de recursos humanos, compete ao departamento de recrutamento e seleção alocar talentos em determinadas posições, alinhando
necessidades de um departamento, preenchendo-o com o profissional que se adeque às exigências do cargo. Apropriando-se de diversos métodos para atingir
inicialmente a atração de candidatos, e após uma seleção assertiva com base nos interesses da organização.

OBJETIVOS
Analisar quais a influência e as consequências que o departamento de recrutamento e seleção - R(#38)S traz em relação as organizações, buscando abranger os
métodos e processos adotados pelo setor.

METODOLOGIA
Metodologia aplicada através de pesquisas bibliográficas onde buscou-se a compreensão de cada assunto relacionado a recrutamento e seleção, análise e
contextualização teórica, baseado na obra do autor Idalberto Chiavenato.

RESULTADOS

Os processos da área de recrutamento e seleção são subdivididos em duas etapas: o recrutamento e a seleção. O papel do recrutamento é divulgar as vagas
disponíveis na empresa com as características necessárias. Segundo Chiavenato (2010), o papel do recrutamento: divulgar no mercado as oportunidades que a
organização pretende oferecer para as pessoas que possuam determinadas características. Segundo Chiavenato (2014), o recrutamento interno esta focado em
buscar competências internas para melhor aproveita-las. A busca por candidatos fora da organização é chamado de recrutamento externo, para quando aprovados,
submetê-los ao seu processo de seleção pessoas. Cabe à organização decidir qual é o adequado aos objetivos e recursos disponíveis. Seleção é o processo de
escolher o melhor candidato ao cargo, agregando colaboradores para integrar seus quadros, seja para substituir funcionários desligados, ou ampliar o quadro de
pessoal. Se o objetivo do recrutamento é a atração e divulgação, seleção é uma atividade de escolha, de classificação e decisão. No geral, o processo de seleção
busca chegar a uma conclusão de análise de conhecimentos, habilidades, atitudes, personalidade e outros fatores que estão ligados à adaptação na organização
como sexo, porte físico, estatura, endereço, posse de um carro, idade, etc. (Mazon e Trevizan, 2000, p.85). Atualmente, as organizações fazem do processo seletivo
um mecanismo para aumentar seu capital humano, focando a seleção na aquisição de competências individuais. Sem pessoas não há dinâmica organizacional,
resultados ou sucesso da empresa.

CONCLUSOES
O contato principal que as organizações possuem em relação ao mercado de trabalho é por meio do recrutamento e seleção, sendo a porta de entrada para novos
talentos, agregando valor e competitividade empresarial. Dessa forma compreende-se como um processo fundamental, com alta prioridade de investimento, já que
irá transformar a organização por meio de seus funcionários.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações/Idalberto Chiavenato. 4. Ed. Barueri. SP: Manole, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações/Idalberto Chiavenato. 3. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. MAZON,
L.; TREVIZAN, M.A. Recrutamento e seleção de recursos humanos em um hospital psiquiátrico de um município paulista. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto,
v. 8, n. 4, p. 81-87, agosto 2000.
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Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Recrutamento e Seleção como Estratégia Organizacional

INTRODUCAO
Dentro dos sub processos de recursos humanos, compete ao departamento de recrutamento e seleção alocar talentos em determinadas posições, alinhando
necessidades de um departamento, preenchendo-o com o profissional que se adeque às exigências do cargo. Apropriando-se de diversos métodos para atingir
inicialmente a atração de candidatos, e após uma seleção assertiva com base nos interesses da organização.

OBJETIVOS
Analisar quais a influência e as consequências que o departamento de recrutamento e seleção - R(#38)S traz em relação as organizações, buscando abranger os
métodos e processos adotados pelo setor.

METODOLOGIA
Metodologia aplicada através de pesquisas bibliográficas onde buscou-se a compreensão de cada assunto relacionado a recrutamento e seleção, análise e
contextualização teórica, baseado na obra do autor Idalberto Chiavenato.

RESULTADOS

Os processos da área de recrutamento e seleção são subdivididos em duas etapas: o recrutamento e a seleção. O papel do recrutamento é divulgar as vagas
disponíveis na empresa com as características necessárias. Segundo Chiavenato (2010), o papel do recrutamento: divulgar no mercado as oportunidades que a
organização pretende oferecer para as pessoas que possuam determinadas características. Segundo Chiavenato (2014), o recrutamento interno esta focado em
buscar competências internas para melhor aproveita-las. A busca por candidatos fora da organização é chamado de recrutamento externo, para quando aprovados,
submetê-los ao seu processo de seleção pessoas. Cabe à organização decidir qual é o adequado aos objetivos e recursos disponíveis. Seleção é o processo de
escolher o melhor candidato ao cargo, agregando colaboradores para integrar seus quadros, seja para substituir funcionários desligados, ou ampliar o quadro de
pessoal. Se o objetivo do recrutamento é a atração e divulgação, seleção é uma atividade de escolha, de classificação e decisão. No geral, o processo de seleção
busca chegar a uma conclusão de análise de conhecimentos, habilidades, atitudes, personalidade e outros fatores que estão ligados à adaptação na organização
como sexo, porte físico, estatura, endereço, posse de um carro, idade, etc. (Mazon e Trevizan, 2000, p.85). Atualmente, as organizações fazem do processo seletivo
um mecanismo para aumentar seu capital humano, focando a seleção na aquisição de competências individuais. Sem pessoas não há dinâmica organizacional,
resultados ou sucesso da empresa.

CONCLUSOES
O contato principal que as organizações possuem em relação ao mercado de trabalho é por meio do recrutamento e seleção, sendo a porta de entrada para novos
talentos, agregando valor e competitividade empresarial. Dessa forma compreende-se como um processo fundamental, com alta prioridade de investimento, já que
irá transformar a organização por meio de seus funcionários.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações/Idalberto Chiavenato. 4. Ed. Barueri. SP: Manole, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações/Idalberto Chiavenato. 3. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. MAZON,
L.; TREVIZAN, M.A. Recrutamento e seleção de recursos humanos em um hospital psiquiátrico de um município paulista. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto,
v. 8, n. 4, p. 81-87, agosto 2000.
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4237463 - GUSTAVO BARRETO SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Recrutamento e Seleção como Estratégia Organizacional

INTRODUCAO
Dentro dos sub processos de recursos humanos, compete ao departamento de recrutamento e seleção alocar talentos em determinadas posições, alinhando
necessidades de um departamento, preenchendo-o com o profissional que se adeque às exigências do cargo. Apropriando-se de diversos métodos para atingir
inicialmente a atração de candidatos, e após uma seleção assertiva com base nos interesses da organização.

OBJETIVOS
Analisar quais a influência e as consequências que o departamento de recrutamento e seleção - R(#38)S traz em relação as organizações, buscando abranger os
métodos e processos adotados pelo setor.

METODOLOGIA
Metodologia aplicada através de pesquisas bibliográficas onde buscou-se a compreensão de cada assunto relacionado a recrutamento e seleção, análise e
contextualização teórica, baseado na obra do autor Idalberto Chiavenato.

RESULTADOS

Os processos da área de recrutamento e seleção são subdivididos em duas etapas: o recrutamento e a seleção. O papel do recrutamento é divulgar as vagas
disponíveis na empresa com as características necessárias. Segundo Chiavenato (2010), o papel do recrutamento: divulgar no mercado as oportunidades que a
organização pretende oferecer para as pessoas que possuam determinadas características. Segundo Chiavenato (2014), o recrutamento interno esta focado em
buscar competências internas para melhor aproveita-las. A busca por candidatos fora da organização é chamado de recrutamento externo, para quando aprovados,
submetê-los ao seu processo de seleção pessoas. Cabe à organização decidir qual é o adequado aos objetivos e recursos disponíveis. Seleção é o processo de
escolher o melhor candidato ao cargo, agregando colaboradores para integrar seus quadros, seja para substituir funcionários desligados, ou ampliar o quadro de
pessoal. Se o objetivo do recrutamento é a atração e divulgação, seleção é uma atividade de escolha, de classificação e decisão. No geral, o processo de seleção
busca chegar a uma conclusão de análise de conhecimentos, habilidades, atitudes, personalidade e outros fatores que estão ligados à adaptação na organização
como sexo, porte físico, estatura, endereço, posse de um carro, idade, etc. (Mazon e Trevizan, 2000, p.85). Atualmente, as organizações fazem do processo seletivo
um mecanismo para aumentar seu capital humano, focando a seleção na aquisição de competências individuais. Sem pessoas não há dinâmica organizacional,
resultados ou sucesso da empresa.

CONCLUSOES
O contato principal que as organizações possuem em relação ao mercado de trabalho é por meio do recrutamento e seleção, sendo a porta de entrada para novos
talentos, agregando valor e competitividade empresarial. Dessa forma compreende-se como um processo fundamental, com alta prioridade de investimento, já que
irá transformar a organização por meio de seus funcionários.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações/Idalberto Chiavenato. 4. Ed. Barueri. SP: Manole, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações/Idalberto Chiavenato. 3. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. MAZON,
L.; TREVIZAN, M.A. Recrutamento e seleção de recursos humanos em um hospital psiquiátrico de um município paulista. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto,
v. 8, n. 4, p. 81-87, agosto 2000.

Página 357



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11360 Administração 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4274067 - LETICIA MARIA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Recrutamento e Seleção como Estratégia Organizacional

INTRODUCAO
Dentro dos sub processos de recursos humanos, compete ao departamento de recrutamento e seleção alocar talentos em determinadas posições, alinhando
necessidades de um departamento, preenchendo-o com o profissional que se adeque às exigências do cargo. Apropriando-se de diversos métodos para atingir
inicialmente a atração de candidatos, e após uma seleção assertiva com base nos interesses da organização.

OBJETIVOS
Analisar quais a influência e as consequências que o departamento de recrutamento e seleção - R(#38)S traz em relação as organizações, buscando abranger os
métodos e processos adotados pelo setor.

METODOLOGIA
Metodologia aplicada através de pesquisas bibliográficas onde buscou-se a compreensão de cada assunto relacionado a recrutamento e seleção, análise e
contextualização teórica, baseado na obra do autor Idalberto Chiavenato.

RESULTADOS

Os processos da área de recrutamento e seleção são subdivididos em duas etapas: o recrutamento e a seleção. O papel do recrutamento é divulgar as vagas
disponíveis na empresa com as características necessárias. Segundo Chiavenato (2010), o papel do recrutamento: divulgar no mercado as oportunidades que a
organização pretende oferecer para as pessoas que possuam determinadas características. Segundo Chiavenato (2014), o recrutamento interno esta focado em
buscar competências internas para melhor aproveita-las. A busca por candidatos fora da organização é chamado de recrutamento externo, para quando aprovados,
submetê-los ao seu processo de seleção pessoas. Cabe à organização decidir qual é o adequado aos objetivos e recursos disponíveis. Seleção é o processo de
escolher o melhor candidato ao cargo, agregando colaboradores para integrar seus quadros, seja para substituir funcionários desligados, ou ampliar o quadro de
pessoal. Se o objetivo do recrutamento é a atração e divulgação, seleção é uma atividade de escolha, de classificação e decisão. No geral, o processo de seleção
busca chegar a uma conclusão de análise de conhecimentos, habilidades, atitudes, personalidade e outros fatores que estão ligados à adaptação na organização
como sexo, porte físico, estatura, endereço, posse de um carro, idade, etc. (Mazon e Trevizan, 2000, p.85). Atualmente, as organizações fazem do processo seletivo
um mecanismo para aumentar seu capital humano, focando a seleção na aquisição de competências individuais. Sem pessoas não há dinâmica organizacional,
resultados ou sucesso da empresa.

CONCLUSOES
O contato principal que as organizações possuem em relação ao mercado de trabalho é por meio do recrutamento e seleção, sendo a porta de entrada para novos
talentos, agregando valor e competitividade empresarial. Dessa forma compreende-se como um processo fundamental, com alta prioridade de investimento, já que
irá transformar a organização por meio de seus funcionários.

REFERENCIAS

CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações/Idalberto Chiavenato. 4. Ed. Barueri. SP: Manole, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações/Idalberto Chiavenato. 3. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. MAZON,
L.; TREVIZAN, M.A. Recrutamento e seleção de recursos humanos em um hospital psiquiátrico de um município paulista. Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto,
v. 8, n. 4, p. 81-87, agosto 2000.
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3121780 - BRUNO ROMANELLI TEIXEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Manoel Francisco Guaranha

TITULO A FALÊNCIA DO SISTEMA PRISIONAL: O NASCIMENTO DO PCC

INTRODUCAO
O presente trabalho estuda como e por que surgiu a maior organização criminosa do Brasil dentro do sistema prisional do Estado de São Paulo nos anos 1990,
especialmente a relação entre esse fenômeno, a precariedade e a violência institucional do sistema carcerário.

OBJETIVOS Compreender como e por que o Crime Organizado surgiu dentro do Sistema Prisional do Estado de São Paulo , ganhou espaço e legitimidade entre os presos.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica. Serão utilizados livros e artigos acadêmicos sobre o tema. Trata-se de uma pesquisa exploratória para o Mestrado Interdisciplinar em
Ciências Humanas que terá como tema o Crime Organizado e sua representação na mídia.

RESULTADOS

O presente estudo, pesquisa exploratória, parte de uma pesquisa de Mestrado que tem como tema o estudo de produções midiáticas sobe o Primeiro Comando da
Capital (PCC) demonstrou que essa organização surgiu, em grande parte, como uma reação à deficiência e à ausência do Estado no sistema prisional, no que diz
respeito à garantia dos direitos do presos, e uma reação à excessiva violência dos agentes públicos contra os detentos. Frente a esse contexto, foram criadas
organizações internas entre os presos para acabarem com os maus-tratos e os castigos impostos pelos agentes penitenciários. Essas organizações criaram
também regras de convívio entre os próprios membros, uma espécie de sistema paralelo proibindo os estupros, roubos e assassinatos. Esse sistema passou a ser
regulado pelos dessas organizações e, uma delas, o PCC, consolida-se como a mais importante.

CONCLUSOES
Observou-se que do sistema prisional, no caso paulista, está longe de ser um sistema humanizador de reintegração do detento à sociedade. Antes disso, mostrou-se
um sistema que, ao institucionalizar a violência, realimentou-a.

REFERENCIAS
FOUCAULT, M, Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Editora Vozes, 1987. BIONDI, Karina, Junto e misturado: uma etnografia do PCC, São
Paulo, Editora Terceiro Nome, 2010. DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC: Hegemonia nas prisões e monopólio da violência. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1.
BITENCOURT, C. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 4.ed. Saraiva, 2010.
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4343042 - WAGNER DE FREITAS MARTINS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS “LGPD” NOS SISTEMAS DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
A era da informação em que vivemos, envolve muitos dados sigilosos, logo, cabe atenção quando esses dados são utilizados por sistemas. Surge então, a Lei Geral
de Proteção de Dados – LGPD, no intuito de dar um respaldo legal à privacidade dos dados dos usuários e de empresas. A lei trará normas, regras e punições. Desse
modo o projeto visa a pesquisa sobre a proteção de dados pessoais em sistemas de informação, analisando a LGPD e sua aplicação nas organizações.

OBJETIVOS
Os objetivos são: pesquisar sobre proteção dos dados em sistemas de informação; analisar a LGPD e sua implantação nas organizações visando esclarecer
características, utilidades e consequências que a aplicação da lei apresenta para os sistemas de informação e organizações em geral.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória complementada por entrevista e análise qualitativa. Portanto selecionamos uma bibliografia
baseada em estudos relacionados ao tema do projeto tais como: Sistemas de Informação, Segurança da Informação e a Lei de Proteção de Dados. Complementou o
projeto, uma entrevista com o profissional de TI Júlio César, responsável pela implantação da LGPD na empresa em que trabalha.

RESULTADOS

O profissional César (2020) nos relatou em entrevista concedida exatamente no dia da aprovação da Lei no Brasil, que nesse primeiro momento, a lei pode gerar “um
caos”, pois ela foi criada, mas não há ainda um órgão responsável por regê-la, trazendo dificuldades na fiscalização e orientação de implantação dessa lei. Segundo
Nader (2020) do site Contábeis, a empresa Cyrela, foi condenada conforme pede a LGPD, após deixar dados de um cliente da companhia vazar para outra companhia,
sem o consentimento do mesmo. Esse caso demonstra que um dos grandes objetivos da lei é assegurar a privacidade das informações dos cidadãos.

CONCLUSOES
Com base em todo conteúdo bibliográfico estudado temos por considerações finais, que a LGPD é importante e leva as organizações a tomarem cuidado com os
dados que utilizam em seus sistemas, pois segundo o Diário Oficial da União (2018), a lei tem o objetivo de preservar a privacidade, a liberdade de informação, de
expressão, de opinião, dentre outros, e, a LGPD prevê punições para infrações.

REFERENCIAS

Diário Oficial da União. LGPD. LEI No 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36849373/do1-2018-08-15-lei-no-13-709-de-14-de-agosto-de-2018-36849337. Acesso em: 30/09/2020. Garcia, L. R.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) guia de implantação- São Paulo: Blucher, 2020. E-book. Nader, D. Site Contábeis. Juíza condena construtora que
não protegeu os dados dos clientes. 2020. Disponível em: https://www.contabeis.com.br/noticias/44712/lgpd-juiza-condena-construtora-que-nao-protegeu-dados-
de-cliente/. Acesso em: 01/10/2020. Pádua, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas: Papirus, 2019. (Série magistério, formação
e trabalho pedagógico). E-book.
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4360613 - LUCAS SILVA RODRIGUES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS “LGPD” NOS SISTEMAS DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
A era da informação em que vivemos, envolve muitos dados sigilosos, logo, cabe atenção quando esses dados são utilizados por sistemas. Surge então, a Lei Geral
de Proteção de Dados – LGPD, no intuito de dar um respaldo legal à privacidade dos dados dos usuários e de empresas. A lei trará normas, regras e punições. Desse
modo o projeto visa a pesquisa sobre a proteção de dados pessoais em sistemas de informação, analisando a LGPD e sua aplicação nas organizações.

OBJETIVOS
Os objetivos são: pesquisar sobre proteção dos dados em sistemas de informação; analisar a LGPD e sua implantação nas organizações visando esclarecer
características, utilidades e consequências que a aplicação da lei apresenta para os sistemas de informação e organizações em geral.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória complementada por entrevista e análise qualitativa. Portanto selecionamos uma bibliografia
baseada em estudos relacionados ao tema do projeto tais como: Sistemas de Informação, Segurança da Informação e a Lei de Proteção de Dados. Complementou o
projeto, uma entrevista com o profissional de TI Júlio César, responsável pela implantação da LGPD na empresa em que trabalha.

RESULTADOS

O profissional César (2020) nos relatou em entrevista concedida exatamente no dia da aprovação da Lei no Brasil, que nesse primeiro momento, a lei pode gerar “um
caos”, pois ela foi criada, mas não há ainda um órgão responsável por regê-la, trazendo dificuldades na fiscalização e orientação de implantação dessa lei. Segundo
Nader (2020) do site Contábeis, a empresa Cyrela, foi condenada conforme pede a LGPD, após deixar dados de um cliente da companhia vazar para outra companhia,
sem o consentimento do mesmo. Esse caso demonstra que um dos grandes objetivos da lei é assegurar a privacidade das informações dos cidadãos.

CONCLUSOES
Com base em todo conteúdo bibliográfico estudado temos por considerações finais, que a LGPD é importante e leva as organizações a tomarem cuidado com os
dados que utilizam em seus sistemas, pois segundo o Diário Oficial da União (2018), a lei tem o objetivo de preservar a privacidade, a liberdade de informação, de
expressão, de opinião, dentre outros, e, a LGPD prevê punições para infrações.

REFERENCIAS

Diário Oficial da União. LGPD. LEI No 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36849373/do1-2018-08-15-lei-no-13-709-de-14-de-agosto-de-2018-36849337. Acesso em: 30/09/2020. Garcia, L. R.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) guia de implantação- São Paulo: Blucher, 2020. E-book. Nader, D. Site Contábeis. Juíza condena construtora que
não protegeu os dados dos clientes. 2020. Disponível em: https://www.contabeis.com.br/noticias/44712/lgpd-juiza-condena-construtora-que-nao-protegeu-dados-
de-cliente/. Acesso em: 01/10/2020. Pádua, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas: Papirus, 2019. (Série magistério, formação
e trabalho pedagógico). E-book.
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4391985 - ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS “LGPD” NOS SISTEMAS DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
A era da informação em que vivemos, envolve muitos dados sigilosos, logo, cabe atenção quando esses dados são utilizados por sistemas. Surge então, a Lei Geral
de Proteção de Dados – LGPD, no intuito de dar um respaldo legal à privacidade dos dados dos usuários e de empresas. A lei trará normas, regras e punições. Desse
modo o projeto visa a pesquisa sobre a proteção de dados pessoais em sistemas de informação, analisando a LGPD e sua aplicação nas organizações.

OBJETIVOS
Os objetivos são: pesquisar sobre proteção dos dados em sistemas de informação; analisar a LGPD e sua implantação nas organizações visando esclarecer
características, utilidades e consequências que a aplicação da lei apresenta para os sistemas de informação e organizações em geral.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória complementada por entrevista e análise qualitativa. Portanto selecionamos uma bibliografia
baseada em estudos relacionados ao tema do projeto tais como: Sistemas de Informação, Segurança da Informação e a Lei de Proteção de Dados. Complementou o
projeto, uma entrevista com o profissional de TI Júlio César, responsável pela implantação da LGPD na empresa em que trabalha.

RESULTADOS

O profissional César (2020) nos relatou em entrevista concedida exatamente no dia da aprovação da Lei no Brasil, que nesse primeiro momento, a lei pode gerar “um
caos”, pois ela foi criada, mas não há ainda um órgão responsável por regê-la, trazendo dificuldades na fiscalização e orientação de implantação dessa lei. Segundo
Nader (2020) do site Contábeis, a empresa Cyrela, foi condenada conforme pede a LGPD, após deixar dados de um cliente da companhia vazar para outra companhia,
sem o consentimento do mesmo. Esse caso demonstra que um dos grandes objetivos da lei é assegurar a privacidade das informações dos cidadãos.

CONCLUSOES
Com base em todo conteúdo bibliográfico estudado temos por considerações finais, que a LGPD é importante e leva as organizações a tomarem cuidado com os
dados que utilizam em seus sistemas, pois segundo o Diário Oficial da União (2018), a lei tem o objetivo de preservar a privacidade, a liberdade de informação, de
expressão, de opinião, dentre outros, e, a LGPD prevê punições para infrações.

REFERENCIAS

Diário Oficial da União. LGPD. LEI No 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36849373/do1-2018-08-15-lei-no-13-709-de-14-de-agosto-de-2018-36849337. Acesso em: 30/09/2020. Garcia, L. R.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) guia de implantação- São Paulo: Blucher, 2020. E-book. Nader, D. Site Contábeis. Juíza condena construtora que
não protegeu os dados dos clientes. 2020. Disponível em: https://www.contabeis.com.br/noticias/44712/lgpd-juiza-condena-construtora-que-nao-protegeu-dados-
de-cliente/. Acesso em: 01/10/2020. Pádua, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas: Papirus, 2019. (Série magistério, formação
e trabalho pedagógico). E-book.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS “LGPD” NOS SISTEMAS DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
A era da informação em que vivemos, envolve muitos dados sigilosos, logo, cabe atenção quando esses dados são utilizados por sistemas. Surge então, a Lei Geral
de Proteção de Dados – LGPD, no intuito de dar um respaldo legal à privacidade dos dados dos usuários e de empresas. A lei trará normas, regras e punições. Desse
modo o projeto visa a pesquisa sobre a proteção de dados pessoais em sistemas de informação, analisando a LGPD e sua aplicação nas organizações.

OBJETIVOS
Os objetivos são: pesquisar sobre proteção dos dados em sistemas de informação; analisar a LGPD e sua implantação nas organizações visando esclarecer
características, utilidades e consequências que a aplicação da lei apresenta para os sistemas de informação e organizações em geral.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória complementada por entrevista e análise qualitativa. Portanto selecionamos uma bibliografia
baseada em estudos relacionados ao tema do projeto tais como: Sistemas de Informação, Segurança da Informação e a Lei de Proteção de Dados. Complementou o
projeto, uma entrevista com o profissional de TI Júlio César, responsável pela implantação da LGPD na empresa em que trabalha.

RESULTADOS

O profissional César (2020) nos relatou em entrevista concedida exatamente no dia da aprovação da Lei no Brasil, que nesse primeiro momento, a lei pode gerar “um
caos”, pois ela foi criada, mas não há ainda um órgão responsável por regê-la, trazendo dificuldades na fiscalização e orientação de implantação dessa lei. Segundo
Nader (2020) do site Contábeis, a empresa Cyrela, foi condenada conforme pede a LGPD, após deixar dados de um cliente da companhia vazar para outra companhia,
sem o consentimento do mesmo. Esse caso demonstra que um dos grandes objetivos da lei é assegurar a privacidade das informações dos cidadãos.

CONCLUSOES
Com base em todo conteúdo bibliográfico estudado temos por considerações finais, que a LGPD é importante e leva as organizações a tomarem cuidado com os
dados que utilizam em seus sistemas, pois segundo o Diário Oficial da União (2018), a lei tem o objetivo de preservar a privacidade, a liberdade de informação, de
expressão, de opinião, dentre outros, e, a LGPD prevê punições para infrações.

REFERENCIAS

Diário Oficial da União. LGPD. LEI No 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36849373/do1-2018-08-15-lei-no-13-709-de-14-de-agosto-de-2018-36849337. Acesso em: 30/09/2020. Garcia, L. R.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) guia de implantação- São Paulo: Blucher, 2020. E-book. Nader, D. Site Contábeis. Juíza condena construtora que
não protegeu os dados dos clientes. 2020. Disponível em: https://www.contabeis.com.br/noticias/44712/lgpd-juiza-condena-construtora-que-nao-protegeu-dados-
de-cliente/. Acesso em: 01/10/2020. Pádua, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas: Papirus, 2019. (Série magistério, formação
e trabalho pedagógico). E-book.
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4442121 - DANIEL HEBER DA SILVA LIMA JUNIOR 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS “LGPD” NOS SISTEMAS DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
A era da informação em que vivemos, envolve muitos dados sigilosos, logo, cabe atenção quando esses dados são utilizados por sistemas. Surge então, a Lei Geral
de Proteção de Dados – LGPD, no intuito de dar um respaldo legal à privacidade dos dados dos usuários e de empresas. A lei trará normas, regras e punições. Desse
modo o projeto visa a pesquisa sobre a proteção de dados pessoais em sistemas de informação, analisando a LGPD e sua aplicação nas organizações.

OBJETIVOS
Os objetivos são: pesquisar sobre proteção dos dados em sistemas de informação; analisar a LGPD e sua implantação nas organizações visando esclarecer
características, utilidades e consequências que a aplicação da lei apresenta para os sistemas de informação e organizações em geral.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória complementada por entrevista e análise qualitativa. Portanto selecionamos uma bibliografia
baseada em estudos relacionados ao tema do projeto tais como: Sistemas de Informação, Segurança da Informação e a Lei de Proteção de Dados. Complementou o
projeto, uma entrevista com o profissional de TI Júlio César, responsável pela implantação da LGPD na empresa em que trabalha.

RESULTADOS

O profissional César (2020) nos relatou em entrevista concedida exatamente no dia da aprovação da Lei no Brasil, que nesse primeiro momento, a lei pode gerar “um
caos”, pois ela foi criada, mas não há ainda um órgão responsável por regê-la, trazendo dificuldades na fiscalização e orientação de implantação dessa lei. Segundo
Nader (2020) do site Contábeis, a empresa Cyrela, foi condenada conforme pede a LGPD, após deixar dados de um cliente da companhia vazar para outra companhia,
sem o consentimento do mesmo. Esse caso demonstra que um dos grandes objetivos da lei é assegurar a privacidade das informações dos cidadãos.

CONCLUSOES
Com base em todo conteúdo bibliográfico estudado temos por considerações finais, que a LGPD é importante e leva as organizações a tomarem cuidado com os
dados que utilizam em seus sistemas, pois segundo o Diário Oficial da União (2018), a lei tem o objetivo de preservar a privacidade, a liberdade de informação, de
expressão, de opinião, dentre outros, e, a LGPD prevê punições para infrações.

REFERENCIAS

Diário Oficial da União. LGPD. LEI No 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36849373/do1-2018-08-15-lei-no-13-709-de-14-de-agosto-de-2018-36849337. Acesso em: 30/09/2020. Garcia, L. R.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) guia de implantação- São Paulo: Blucher, 2020. E-book. Nader, D. Site Contábeis. Juíza condena construtora que
não protegeu os dados dos clientes. 2020. Disponível em: https://www.contabeis.com.br/noticias/44712/lgpd-juiza-condena-construtora-que-nao-protegeu-dados-
de-cliente/. Acesso em: 01/10/2020. Pádua, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas: Papirus, 2019. (Série magistério, formação
e trabalho pedagógico). E-book.
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4443748 - HEITOR DA SILVA NASCIMENTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS “LGPD” NOS SISTEMAS DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES

INTRODUCAO
A era da informação em que vivemos, envolve muitos dados sigilosos, logo, cabe atenção quando esses dados são utilizados por sistemas. Surge então, a Lei Geral
de Proteção de Dados – LGPD, no intuito de dar um respaldo legal à privacidade dos dados dos usuários e de empresas. A lei trará normas, regras e punições. Desse
modo o projeto visa a pesquisa sobre a proteção de dados pessoais em sistemas de informação, analisando a LGPD e sua aplicação nas organizações.

OBJETIVOS
Os objetivos são: pesquisar sobre proteção dos dados em sistemas de informação; analisar a LGPD e sua implantação nas organizações visando esclarecer
características, utilidades e consequências que a aplicação da lei apresenta para os sistemas de informação e organizações em geral.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória complementada por entrevista e análise qualitativa. Portanto selecionamos uma bibliografia
baseada em estudos relacionados ao tema do projeto tais como: Sistemas de Informação, Segurança da Informação e a Lei de Proteção de Dados. Complementou o
projeto, uma entrevista com o profissional de TI Júlio César, responsável pela implantação da LGPD na empresa em que trabalha.

RESULTADOS

O profissional César (2020) nos relatou em entrevista concedida exatamente no dia da aprovação da Lei no Brasil, que nesse primeiro momento, a lei pode gerar “um
caos”, pois ela foi criada, mas não há ainda um órgão responsável por regê-la, trazendo dificuldades na fiscalização e orientação de implantação dessa lei. Segundo
Nader (2020) do site Contábeis, a empresa Cyrela, foi condenada conforme pede a LGPD, após deixar dados de um cliente da companhia vazar para outra companhia,
sem o consentimento do mesmo. Esse caso demonstra que um dos grandes objetivos da lei é assegurar a privacidade das informações dos cidadãos.

CONCLUSOES
Com base em todo conteúdo bibliográfico estudado temos por considerações finais, que a LGPD é importante e leva as organizações a tomarem cuidado com os
dados que utilizam em seus sistemas, pois segundo o Diário Oficial da União (2018), a lei tem o objetivo de preservar a privacidade, a liberdade de informação, de
expressão, de opinião, dentre outros, e, a LGPD prevê punições para infrações.

REFERENCIAS

Diário Oficial da União. LGPD. LEI No 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/36849373/do1-2018-08-15-lei-no-13-709-de-14-de-agosto-de-2018-36849337. Acesso em: 30/09/2020. Garcia, L. R.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) guia de implantação- São Paulo: Blucher, 2020. E-book. Nader, D. Site Contábeis. Juíza condena construtora que
não protegeu os dados dos clientes. 2020. Disponível em: https://www.contabeis.com.br/noticias/44712/lgpd-juiza-condena-construtora-que-nao-protegeu-dados-
de-cliente/. Acesso em: 01/10/2020. Pádua, E. M. M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas: Papirus, 2019. (Série magistério, formação
e trabalho pedagógico). E-book.
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4332636 - CAROLINE DANTAS REIS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A casa da moeda na pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
A Casa da Moeda é a unidade que comercializa todas as loterias federais, os produtos assemelhados e atua na prestação de todos os serviços delegados pela CEF (Caixa Econômica Federal). Aliás, a Casa da Moeda é uma espécie
de franquia, que para conseguir participar do sistema é necessário vencer uma licitação. Nesse momento de pandemia, houve uma grande aglomeração nas agências da CEF, formando um grande fluxo de fila no local, gerando
insatisfações com a demora no atendimento.

OBJETIVOS Adaptar os sistemas das Casas da Moeda, agregando a prestação de mais serviços da CEF, para melhorar o atendimento ao cliente e sua satisfação com nossa empresa.

METODOLOGIA

Foram implantados novos serviços nos sistemas das Casas Da Moeda, como: Caixa Tem: O CAIXA Tem é o novo aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros ao novo programa Auxílio emergencial, FGTS
emergencial, podendo realizar pagamentos de boletos, transferências, pagamentos e saques sem cartão na Casa da Moeda. Foi implementado o sistema do Detran dentro da Casa da Moeda, agora é possível realizar pagamentos de
CNH, pagamentos de exames teóricos e práticos etc. Além disso, aumentamos também o limite de saques e depósitos de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00, de pagamentos de boletos de R$ 700,00 para R$2.000,00 de outros bancos, e
até R$ 3.000,00 do banco CAIXA. Aumentando assim, as opções de locais para as pessoas realizarem essas atividades.

RESULTADOS
Tivemos resultados positivos na adaptação do sistema, a melhoria tornou o atendimento confortável e ágil ao cliente, que não precisa mais se locomover até um banco da CEF, diminuindo também seu fluxo de filas, devido aos
novos serviços prestados pela Casa da Moeda.

CONCLUSOES
Concluímos que podem surgir diversos imprevistos, como a pandemia, que foi algo que aconteceu fora da organização, no ambiente externo, afetando nosso modo de trabalho e nossos serviços, no ambiente interno. E o importante
nesses momentos é buscar inovar para nos readaptarmos ao ambiente externo e mantermos a satisfação do cliente.

REFERENCIAS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_lot%C3%A9rica#:~:text=No%20Brasil%2C%20at%C3%A9%20a%20d%C3%A9cada,concess%C3%A3o%20era%20de%2005%20anos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_abertos_em_administra%C3%A7%C3%A3o#:~:text=Sistemas%20aberto%20%C3%A9%20formada%20pela,transforma%C3%A7%C3%B5es%20para%20garantir%20sua%20sobreviv%C3%AAncia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal#Loterias Azevedo, Abaetê de: Pomerans, Ricardo. Marketing de Resultados. 2004. São Paulo. M. Brooks do Brasil ltda.
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4337697 - DANILO PIRES FERREIRA LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A casa da moeda na pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
A Casa da Moeda é a unidade que comercializa todas as loterias federais, os produtos assemelhados e atua na prestação de todos os serviços delegados pela CEF (Caixa Econômica Federal). Aliás, a Casa da Moeda é uma espécie
de franquia, que para conseguir participar do sistema é necessário vencer uma licitação. Nesse momento de pandemia, houve uma grande aglomeração nas agências da CEF, formando um grande fluxo de fila no local, gerando
insatisfações com a demora no atendimento.

OBJETIVOS Adaptar os sistemas das Casas da Moeda, agregando a prestação de mais serviços da CEF, para melhorar o atendimento ao cliente e sua satisfação com nossa empresa.

METODOLOGIA

Foram implantados novos serviços nos sistemas das Casas Da Moeda, como: Caixa Tem: O CAIXA Tem é o novo aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros ao novo programa Auxílio emergencial, FGTS
emergencial, podendo realizar pagamentos de boletos, transferências, pagamentos e saques sem cartão na Casa da Moeda. Foi implementado o sistema do Detran dentro da Casa da Moeda, agora é possível realizar pagamentos de
CNH, pagamentos de exames teóricos e práticos etc. Além disso, aumentamos também o limite de saques e depósitos de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00, de pagamentos de boletos de R$ 700,00 para R$2.000,00 de outros bancos, e
até R$ 3.000,00 do banco CAIXA. Aumentando assim, as opções de locais para as pessoas realizarem essas atividades.

RESULTADOS
Tivemos resultados positivos na adaptação do sistema, a melhoria tornou o atendimento confortável e ágil ao cliente, que não precisa mais se locomover até um banco da CEF, diminuindo também seu fluxo de filas, devido aos
novos serviços prestados pela Casa da Moeda.

CONCLUSOES
Concluímos que podem surgir diversos imprevistos, como a pandemia, que foi algo que aconteceu fora da organização, no ambiente externo, afetando nosso modo de trabalho e nossos serviços, no ambiente interno. E o importante
nesses momentos é buscar inovar para nos readaptarmos ao ambiente externo e mantermos a satisfação do cliente.

REFERENCIAS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_lot%C3%A9rica#:~:text=No%20Brasil%2C%20at%C3%A9%20a%20d%C3%A9cada,concess%C3%A3o%20era%20de%2005%20anos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_abertos_em_administra%C3%A7%C3%A3o#:~:text=Sistemas%20aberto%20%C3%A9%20formada%20pela,transforma%C3%A7%C3%B5es%20para%20garantir%20sua%20sobreviv%C3%AAncia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal#Loterias Azevedo, Abaetê de: Pomerans, Ricardo. Marketing de Resultados. 2004. São Paulo. M. Brooks do Brasil ltda.
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4358414 - MAYARA GREICE CAROLA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A casa da moeda na pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
A Casa da Moeda é a unidade que comercializa todas as loterias federais, os produtos assemelhados e atua na prestação de todos os serviços delegados pela CEF (Caixa Econômica Federal). Aliás, a Casa da Moeda é uma espécie
de franquia, que para conseguir participar do sistema é necessário vencer uma licitação. Nesse momento de pandemia, houve uma grande aglomeração nas agências da CEF, formando um grande fluxo de fila no local, gerando
insatisfações com a demora no atendimento.

OBJETIVOS Adaptar os sistemas das Casas da Moeda, agregando a prestação de mais serviços da CEF, para melhorar o atendimento ao cliente e sua satisfação com nossa empresa.

METODOLOGIA

Foram implantados novos serviços nos sistemas das Casas Da Moeda, como: Caixa Tem: O CAIXA Tem é o novo aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros ao novo programa Auxílio emergencial, FGTS
emergencial, podendo realizar pagamentos de boletos, transferências, pagamentos e saques sem cartão na Casa da Moeda. Foi implementado o sistema do Detran dentro da Casa da Moeda, agora é possível realizar pagamentos de
CNH, pagamentos de exames teóricos e práticos etc. Além disso, aumentamos também o limite de saques e depósitos de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00, de pagamentos de boletos de R$ 700,00 para R$2.000,00 de outros bancos, e
até R$ 3.000,00 do banco CAIXA. Aumentando assim, as opções de locais para as pessoas realizarem essas atividades.

RESULTADOS
Tivemos resultados positivos na adaptação do sistema, a melhoria tornou o atendimento confortável e ágil ao cliente, que não precisa mais se locomover até um banco da CEF, diminuindo também seu fluxo de filas, devido aos
novos serviços prestados pela Casa da Moeda.

CONCLUSOES
Concluímos que podem surgir diversos imprevistos, como a pandemia, que foi algo que aconteceu fora da organização, no ambiente externo, afetando nosso modo de trabalho e nossos serviços, no ambiente interno. E o importante
nesses momentos é buscar inovar para nos readaptarmos ao ambiente externo e mantermos a satisfação do cliente.

REFERENCIAS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_lot%C3%A9rica#:~:text=No%20Brasil%2C%20at%C3%A9%20a%20d%C3%A9cada,concess%C3%A3o%20era%20de%2005%20anos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_abertos_em_administra%C3%A7%C3%A3o#:~:text=Sistemas%20aberto%20%C3%A9%20formada%20pela,transforma%C3%A7%C3%B5es%20para%20garantir%20sua%20sobreviv%C3%AAncia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal#Loterias Azevedo, Abaetê de: Pomerans, Ricardo. Marketing de Resultados. 2004. São Paulo. M. Brooks do Brasil ltda.
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4424751 - MARCIA MARIA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A casa da moeda na pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
A Casa da Moeda é a unidade que comercializa todas as loterias federais, os produtos assemelhados e atua na prestação de todos os serviços delegados pela CEF (Caixa Econômica Federal). Aliás, a Casa da Moeda é uma espécie
de franquia, que para conseguir participar do sistema é necessário vencer uma licitação. Nesse momento de pandemia, houve uma grande aglomeração nas agências da CEF, formando um grande fluxo de fila no local, gerando
insatisfações com a demora no atendimento.

OBJETIVOS Adaptar os sistemas das Casas da Moeda, agregando a prestação de mais serviços da CEF, para melhorar o atendimento ao cliente e sua satisfação com nossa empresa.

METODOLOGIA

Foram implantados novos serviços nos sistemas das Casas Da Moeda, como: Caixa Tem: O CAIXA Tem é o novo aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros ao novo programa Auxílio emergencial, FGTS
emergencial, podendo realizar pagamentos de boletos, transferências, pagamentos e saques sem cartão na Casa da Moeda. Foi implementado o sistema do Detran dentro da Casa da Moeda, agora é possível realizar pagamentos de
CNH, pagamentos de exames teóricos e práticos etc. Além disso, aumentamos também o limite de saques e depósitos de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00, de pagamentos de boletos de R$ 700,00 para R$2.000,00 de outros bancos, e
até R$ 3.000,00 do banco CAIXA. Aumentando assim, as opções de locais para as pessoas realizarem essas atividades.

RESULTADOS
Tivemos resultados positivos na adaptação do sistema, a melhoria tornou o atendimento confortável e ágil ao cliente, que não precisa mais se locomover até um banco da CEF, diminuindo também seu fluxo de filas, devido aos
novos serviços prestados pela Casa da Moeda.

CONCLUSOES
Concluímos que podem surgir diversos imprevistos, como a pandemia, que foi algo que aconteceu fora da organização, no ambiente externo, afetando nosso modo de trabalho e nossos serviços, no ambiente interno. E o importante
nesses momentos é buscar inovar para nos readaptarmos ao ambiente externo e mantermos a satisfação do cliente.

REFERENCIAS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_lot%C3%A9rica#:~:text=No%20Brasil%2C%20at%C3%A9%20a%20d%C3%A9cada,concess%C3%A3o%20era%20de%2005%20anos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_abertos_em_administra%C3%A7%C3%A3o#:~:text=Sistemas%20aberto%20%C3%A9%20formada%20pela,transforma%C3%A7%C3%B5es%20para%20garantir%20sua%20sobreviv%C3%AAncia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal#Loterias Azevedo, Abaetê de: Pomerans, Ricardo. Marketing de Resultados. 2004. São Paulo. M. Brooks do Brasil ltda.
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4440137 - ERICK RAMOS SOARES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A casa da moeda na pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
A Casa da Moeda é a unidade que comercializa todas as loterias federais, os produtos assemelhados e atua na prestação de todos os serviços delegados pela CEF (Caixa Econômica Federal). Aliás, a Casa da Moeda é uma espécie
de franquia, que para conseguir participar do sistema é necessário vencer uma licitação. Nesse momento de pandemia, houve uma grande aglomeração nas agências da CEF, formando um grande fluxo de fila no local, gerando
insatisfações com a demora no atendimento.

OBJETIVOS Adaptar os sistemas das Casas da Moeda, agregando a prestação de mais serviços da CEF, para melhorar o atendimento ao cliente e sua satisfação com nossa empresa.

METODOLOGIA

Foram implantados novos serviços nos sistemas das Casas Da Moeda, como: Caixa Tem: O CAIXA Tem é o novo aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros ao novo programa Auxílio emergencial, FGTS
emergencial, podendo realizar pagamentos de boletos, transferências, pagamentos e saques sem cartão na Casa da Moeda. Foi implementado o sistema do Detran dentro da Casa da Moeda, agora é possível realizar pagamentos de
CNH, pagamentos de exames teóricos e práticos etc. Além disso, aumentamos também o limite de saques e depósitos de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00, de pagamentos de boletos de R$ 700,00 para R$2.000,00 de outros bancos, e
até R$ 3.000,00 do banco CAIXA. Aumentando assim, as opções de locais para as pessoas realizarem essas atividades.

RESULTADOS
Tivemos resultados positivos na adaptação do sistema, a melhoria tornou o atendimento confortável e ágil ao cliente, que não precisa mais se locomover até um banco da CEF, diminuindo também seu fluxo de filas, devido aos
novos serviços prestados pela Casa da Moeda.

CONCLUSOES
Concluímos que podem surgir diversos imprevistos, como a pandemia, que foi algo que aconteceu fora da organização, no ambiente externo, afetando nosso modo de trabalho e nossos serviços, no ambiente interno. E o importante
nesses momentos é buscar inovar para nos readaptarmos ao ambiente externo e mantermos a satisfação do cliente.

REFERENCIAS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_lot%C3%A9rica#:~:text=No%20Brasil%2C%20at%C3%A9%20a%20d%C3%A9cada,concess%C3%A3o%20era%20de%2005%20anos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_abertos_em_administra%C3%A7%C3%A3o#:~:text=Sistemas%20aberto%20%C3%A9%20formada%20pela,transforma%C3%A7%C3%B5es%20para%20garantir%20sua%20sobreviv%C3%AAncia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal#Loterias Azevedo, Abaetê de: Pomerans, Ricardo. Marketing de Resultados. 2004. São Paulo. M. Brooks do Brasil ltda.
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4442075 - FELIPE GONZAGA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A casa da moeda na pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
A Casa da Moeda é a unidade que comercializa todas as loterias federais, os produtos assemelhados e atua na prestação de todos os serviços delegados pela CEF (Caixa Econômica Federal). Aliás, a Casa da Moeda é uma espécie
de franquia, que para conseguir participar do sistema é necessário vencer uma licitação. Nesse momento de pandemia, houve uma grande aglomeração nas agências da CEF, formando um grande fluxo de fila no local, gerando
insatisfações com a demora no atendimento.

OBJETIVOS Adaptar os sistemas das Casas da Moeda, agregando a prestação de mais serviços da CEF, para melhorar o atendimento ao cliente e sua satisfação com nossa empresa.

METODOLOGIA

Foram implantados novos serviços nos sistemas das Casas Da Moeda, como: Caixa Tem: O CAIXA Tem é o novo aplicativo da CAIXA criado para facilitar o acesso de todos os brasileiros ao novo programa Auxílio emergencial, FGTS
emergencial, podendo realizar pagamentos de boletos, transferências, pagamentos e saques sem cartão na Casa da Moeda. Foi implementado o sistema do Detran dentro da Casa da Moeda, agora é possível realizar pagamentos de
CNH, pagamentos de exames teóricos e práticos etc. Além disso, aumentamos também o limite de saques e depósitos de R$ 1.500,00 para R$ 3.000,00, de pagamentos de boletos de R$ 700,00 para R$2.000,00 de outros bancos, e
até R$ 3.000,00 do banco CAIXA. Aumentando assim, as opções de locais para as pessoas realizarem essas atividades.

RESULTADOS
Tivemos resultados positivos na adaptação do sistema, a melhoria tornou o atendimento confortável e ágil ao cliente, que não precisa mais se locomover até um banco da CEF, diminuindo também seu fluxo de filas, devido aos
novos serviços prestados pela Casa da Moeda.

CONCLUSOES
Concluímos que podem surgir diversos imprevistos, como a pandemia, que foi algo que aconteceu fora da organização, no ambiente externo, afetando nosso modo de trabalho e nossos serviços, no ambiente interno. E o importante
nesses momentos é buscar inovar para nos readaptarmos ao ambiente externo e mantermos a satisfação do cliente.

REFERENCIAS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_lot%C3%A9rica#:~:text=No%20Brasil%2C%20at%C3%A9%20a%20d%C3%A9cada,concess%C3%A3o%20era%20de%2005%20anos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_abertos_em_administra%C3%A7%C3%A3o#:~:text=Sistemas%20aberto%20%C3%A9%20formada%20pela,transforma%C3%A7%C3%B5es%20para%20garantir%20sua%20sobreviv%C3%AAncia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal#Loterias Azevedo, Abaetê de: Pomerans, Ricardo. Marketing de Resultados. 2004. São Paulo. M. Brooks do Brasil ltda.
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2336324 - GABRIELA D'ANGELO LOPES DE ANTONIO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Lopes Weber

TITULO Elaboração de fichas técnicas de preparação de sobremesas adequadas para veganos

INTRODUCAO

O interesse pelo estilo de vida vegano é crescente, tendo apresentado um aumento de 75% entre os anos de 2012 e 2018 de adeptos ao vegetarianismo, algo que se
reflete no mercado, onde também houve expansão em vendas de produtos que atendam esse público (IBOPE, 2018). A ficha técnica de preparação-FTP é uma
ferramenta detalhada que visa trazer padronização no preparo de receitas, sendo muito utilizada em unidades de alimentação e nutrição-UAN (ABREU; SPINELLI,
2014). Considerando o detalhamento de informações contido na FTP, manter dados de receitas veganas organizados nessa ferramenta é interessante para
restaurantes que pretendam oferecer esse tipo de opção no cardápio.

OBJETIVOS Elaborar fichas técnicas de preparação, da categoria sobremesa, adequadas para veganos.

METODOLOGIA

Foram elaboradas FTP a partir de modelo da literatura (ABREU; SPINELLI, 2014) de 6 receitas de sobremesas sem produtos de origem animal: bolo de cenoura
vegano; manjar de leite de amêndoas com calda de jabuticaba; doce de mamão verde; doce de batata doce em caldas; peras ao vinho; mini torta com recheio de
abóbora com coco. Na FTP se encontram dados como ingredientes, modo de preparo, custo detalhado da receita, calorias e composição de macronutrientes. Para as
informações acerca de valor energético e macronutrientes, foram utilizadas a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a TACO (NEPA, 2011) e a Tabela
Brasileira de Composição de Alimentos -TBCA (USP; FoRC, 2019).

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Os custos das receitas variaram entre R$5,70 e R$51,27. Na FTP, além dos custos totais, há os de cada ingrediente e o da porção. Dentre
as receitas, metade delas são convencionalmente sem nada de fonte animal, enquanto a outra metade trata-se de versões veganas de outras preparações e, dentre
estas, o bolo e o manjar foram comparados em valor calórico com versões tradicionais não veganas. As versões veganas das preparações apresentaram maior valor
energético, em comparação com as convencionais, tendo o bolo de cenoura uma diferença de 130 calorias. Isso parece ter decorrido do uso de leites vegetais de
coco e de amêndoas, que possuem maior quantidade de calorias em relação ao leite de vaca.

CONCLUSOES
Os dados levantados neste trabalho demonstram a relevância da utilização da FTP, especialmente para receitas voltadas a um público que demanda cuidados
especiais na preparação, como o vegano, devido ao detalhamento de informações que essa ferramenta oferece.

REFERENCIAS

ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N. Seleção e preparo de alimentos: gastronomia e nutrição. São Paulo: Metha; 2014. IBOPE. 14% da população se declara vegetariana.
2018. Disponível em (#60)https://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/14-da-populacao-se-declara-vegetariana/(#62) Acesso em: 28 março.2020.
NEPA. Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Núcleo de estudos e pesquisa em alimentação
(NEPA). 4. ed. rev. e ampl. Campinas. 2011. Disponível em: (#60)https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf(#62)
USP, FoRC. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Universidade de São Paulo (USP). Food Research Center (FoRC). Versão 7.0. São Paulo. 2019.
Disponível em:(#60)http://www.fcf.usp.br/tbca(#62)
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3908330 - TAISA JOANA PRADO SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Lopes Weber

TITULO Elaboração de fichas técnicas de preparação de sobremesas adequadas para veganos

INTRODUCAO

O interesse pelo estilo de vida vegano é crescente, tendo apresentado um aumento de 75% entre os anos de 2012 e 2018 de adeptos ao vegetarianismo, algo que se
reflete no mercado, onde também houve expansão em vendas de produtos que atendam esse público (IBOPE, 2018). A ficha técnica de preparação-FTP é uma
ferramenta detalhada que visa trazer padronização no preparo de receitas, sendo muito utilizada em unidades de alimentação e nutrição-UAN (ABREU; SPINELLI,
2014). Considerando o detalhamento de informações contido na FTP, manter dados de receitas veganas organizados nessa ferramenta é interessante para
restaurantes que pretendam oferecer esse tipo de opção no cardápio.

OBJETIVOS Elaborar fichas técnicas de preparação, da categoria sobremesa, adequadas para veganos.

METODOLOGIA

Foram elaboradas FTP a partir de modelo da literatura (ABREU; SPINELLI, 2014) de 6 receitas de sobremesas sem produtos de origem animal: bolo de cenoura
vegano; manjar de leite de amêndoas com calda de jabuticaba; doce de mamão verde; doce de batata doce em caldas; peras ao vinho; mini torta com recheio de
abóbora com coco. Na FTP se encontram dados como ingredientes, modo de preparo, custo detalhado da receita, calorias e composição de macronutrientes. Para as
informações acerca de valor energético e macronutrientes, foram utilizadas a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, a TACO (NEPA, 2011) e a Tabela
Brasileira de Composição de Alimentos -TBCA (USP; FoRC, 2019).

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Os custos das receitas variaram entre R$5,70 e R$51,27. Na FTP, além dos custos totais, há os de cada ingrediente e o da porção. Dentre
as receitas, metade delas são convencionalmente sem nada de fonte animal, enquanto a outra metade trata-se de versões veganas de outras preparações e, dentre
estas, o bolo e o manjar foram comparados em valor calórico com versões tradicionais não veganas. As versões veganas das preparações apresentaram maior valor
energético, em comparação com as convencionais, tendo o bolo de cenoura uma diferença de 130 calorias. Isso parece ter decorrido do uso de leites vegetais de
coco e de amêndoas, que possuem maior quantidade de calorias em relação ao leite de vaca.

CONCLUSOES
Os dados levantados neste trabalho demonstram a relevância da utilização da FTP, especialmente para receitas voltadas a um público que demanda cuidados
especiais na preparação, como o vegano, devido ao detalhamento de informações que essa ferramenta oferece.

REFERENCIAS

ABREU, E. S.; SPINELLI, M. G. N. Seleção e preparo de alimentos: gastronomia e nutrição. São Paulo: Metha; 2014. IBOPE. 14% da população se declara vegetariana.
2018. Disponível em (#60)https://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/14-da-populacao-se-declara-vegetariana/(#62) Acesso em: 28 março.2020.
NEPA. Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Núcleo de estudos e pesquisa em alimentação
(NEPA). 4. ed. rev. e ampl. Campinas. 2011. Disponível em: (#60)https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/03/taco_4_edicao_ampliada_e_revisada.pdf(#62)
USP, FoRC. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Universidade de São Paulo (USP). Food Research Center (FoRC). Versão 7.0. São Paulo. 2019.
Disponível em:(#60)http://www.fcf.usp.br/tbca(#62)
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4385241 - GILMAR DANIEL NASCIMENTO SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO NIVEIS DE SEGURANÇA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO: SEGURANÇA FÍSICA / SEGURANÇA LÓGICA

INTRODUCAO

Com o avanço tecnológico constante, existe uma grande necessidade na evolução da segurança da informação. Para que a segurança em sistemas de informação
seja confiável, é necessário um padrão estabelecido com níveis que dificultam o acesso de pessoas a qualquer tipo de aplicação não autorizadas. Os sistemas de
segurança podem ser aplicados no modo lógico, com o uso de ferramentas virtuais e no modo físico com o uso de barreiras. Como foco principal desta pesquisa,
serão abordados os diversos mecanismos e aplicações empregadas para garantir a seguridade da informação.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos analisar e compreender o funcionamento dos mecanismos de segurança empregados nos sistemas de informação, e na proteção
dos equipamentos físicos; analisar e compreender quais são e como são empregados os principais mecanismos, aplicações e softwares, para a proteção dos
sistemas de informação, além de descrever o funcionamento dos principais programas utilizados para segurança em sistemas de informação.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória e análise qualitativa. Foram pesquisados livros e artigos científicos relacionados ao tema, e
analisados mecanismos de segurança lógicos e físicos para sistemas de informação.

RESULTADOS

O que determina os níveis de segurança da informação é o seu grau de vulnerabilidade. De acordo com a pesquisa realizada, pudemos observar diversas formas nas
quais, pessoas não autorizadas podem acessar as informações pessoais ou empresariais causando danos ou roubos de dados, como também incidentes, sejam por
causas naturais ou acidentais. Em 2013, por exemplo, durante a Black Friday houve um grande vazamento - 70 milhões de dados de clientes e 40 milhões de
informações bancárias -, como números e senhas de cartões. Mediante esses fatores, é visível a necessidade da criação de sistemas de segurança que, garantam a
integridade da informação.

CONCLUSOES

Com essa pesquisa, foi possível entender o que é a informação, como é importante e como nos ajuda no dia a dia. Compreendemos melhor o perigo com a falta de
cuidados essências com a segurança e, se faz necessária uma grande elaboração para a instalação do sistema de segurança para que seja garantida a segurança da
informação em questão de sua integridade, qualidade, confiabilidade e disponibilidade. Nesse caso, se não houver um sistema de segurança para proteger os dados
pessoais os prejuízos podem ser enormes.

REFERENCIAS

CANALTECH,2014. Relembre os maiores vazamentos de informação de 2013. Disponível em https://canaltech.com.br/seguranca/relembre-os-maiores-vazamentos-
de-informacao-de-2013-17910/. Acesso em: 30/09/2020. RODRIGUES, William Costa. Metodologia Cientifíca. HUGORIBEIRO. 2007. Disponível em: (#60)
https://www.hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Rodrigues_metodologia_cientifica.pdf(#62). Acesso em: 22/set/2020. ZOOM, 2019/2020. Como funciona o leitor
de íris no celular?. Disponível em: (#60) https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/leitor-de-iris-celular-como-funciona(#62). Acesso em: 17/set/2020.
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4442113 - DAVID MOURA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO NIVEIS DE SEGURANÇA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO: SEGURANÇA FÍSICA / SEGURANÇA LÓGICA

INTRODUCAO

Com o avanço tecnológico constante, existe uma grande necessidade na evolução da segurança da informação. Para que a segurança em sistemas de informação
seja confiável, é necessário um padrão estabelecido com níveis que dificultam o acesso de pessoas a qualquer tipo de aplicação não autorizadas. Os sistemas de
segurança podem ser aplicados no modo lógico, com o uso de ferramentas virtuais e no modo físico com o uso de barreiras. Como foco principal desta pesquisa,
serão abordados os diversos mecanismos e aplicações empregadas para garantir a seguridade da informação.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos analisar e compreender o funcionamento dos mecanismos de segurança empregados nos sistemas de informação, e na proteção
dos equipamentos físicos; analisar e compreender quais são e como são empregados os principais mecanismos, aplicações e softwares, para a proteção dos
sistemas de informação, além de descrever o funcionamento dos principais programas utilizados para segurança em sistemas de informação.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória e análise qualitativa. Foram pesquisados livros e artigos científicos relacionados ao tema, e
analisados mecanismos de segurança lógicos e físicos para sistemas de informação.

RESULTADOS

O que determina os níveis de segurança da informação é o seu grau de vulnerabilidade. De acordo com a pesquisa realizada, pudemos observar diversas formas nas
quais, pessoas não autorizadas podem acessar as informações pessoais ou empresariais causando danos ou roubos de dados, como também incidentes, sejam por
causas naturais ou acidentais. Em 2013, por exemplo, durante a Black Friday houve um grande vazamento - 70 milhões de dados de clientes e 40 milhões de
informações bancárias -, como números e senhas de cartões. Mediante esses fatores, é visível a necessidade da criação de sistemas de segurança que, garantam a
integridade da informação.

CONCLUSOES

Com essa pesquisa, foi possível entender o que é a informação, como é importante e como nos ajuda no dia a dia. Compreendemos melhor o perigo com a falta de
cuidados essências com a segurança e, se faz necessária uma grande elaboração para a instalação do sistema de segurança para que seja garantida a segurança da
informação em questão de sua integridade, qualidade, confiabilidade e disponibilidade. Nesse caso, se não houver um sistema de segurança para proteger os dados
pessoais os prejuízos podem ser enormes.

REFERENCIAS

CANALTECH,2014. Relembre os maiores vazamentos de informação de 2013. Disponível em https://canaltech.com.br/seguranca/relembre-os-maiores-vazamentos-
de-informacao-de-2013-17910/. Acesso em: 30/09/2020. RODRIGUES, William Costa. Metodologia Cientifíca. HUGORIBEIRO. 2007. Disponível em: (#60)
https://www.hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Rodrigues_metodologia_cientifica.pdf(#62). Acesso em: 22/set/2020. ZOOM, 2019/2020. Como funciona o leitor
de íris no celular?. Disponível em: (#60) https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/leitor-de-iris-celular-como-funciona(#62). Acesso em: 17/set/2020.
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4442130 - CASSIO DOS SANTOS SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO NIVEIS DE SEGURANÇA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO: SEGURANÇA FÍSICA / SEGURANÇA LÓGICA

INTRODUCAO

Com o avanço tecnológico constante, existe uma grande necessidade na evolução da segurança da informação. Para que a segurança em sistemas de informação
seja confiável, é necessário um padrão estabelecido com níveis que dificultam o acesso de pessoas a qualquer tipo de aplicação não autorizadas. Os sistemas de
segurança podem ser aplicados no modo lógico, com o uso de ferramentas virtuais e no modo físico com o uso de barreiras. Como foco principal desta pesquisa,
serão abordados os diversos mecanismos e aplicações empregadas para garantir a seguridade da informação.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos analisar e compreender o funcionamento dos mecanismos de segurança empregados nos sistemas de informação, e na proteção
dos equipamentos físicos; analisar e compreender quais são e como são empregados os principais mecanismos, aplicações e softwares, para a proteção dos
sistemas de informação, além de descrever o funcionamento dos principais programas utilizados para segurança em sistemas de informação.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória e análise qualitativa. Foram pesquisados livros e artigos científicos relacionados ao tema, e
analisados mecanismos de segurança lógicos e físicos para sistemas de informação.

RESULTADOS

O que determina os níveis de segurança da informação é o seu grau de vulnerabilidade. De acordo com a pesquisa realizada, pudemos observar diversas formas nas
quais, pessoas não autorizadas podem acessar as informações pessoais ou empresariais causando danos ou roubos de dados, como também incidentes, sejam por
causas naturais ou acidentais. Em 2013, por exemplo, durante a Black Friday houve um grande vazamento - 70 milhões de dados de clientes e 40 milhões de
informações bancárias -, como números e senhas de cartões. Mediante esses fatores, é visível a necessidade da criação de sistemas de segurança que, garantam a
integridade da informação.

CONCLUSOES

Com essa pesquisa, foi possível entender o que é a informação, como é importante e como nos ajuda no dia a dia. Compreendemos melhor o perigo com a falta de
cuidados essências com a segurança e, se faz necessária uma grande elaboração para a instalação do sistema de segurança para que seja garantida a segurança da
informação em questão de sua integridade, qualidade, confiabilidade e disponibilidade. Nesse caso, se não houver um sistema de segurança para proteger os dados
pessoais os prejuízos podem ser enormes.

REFERENCIAS

CANALTECH,2014. Relembre os maiores vazamentos de informação de 2013. Disponível em https://canaltech.com.br/seguranca/relembre-os-maiores-vazamentos-
de-informacao-de-2013-17910/. Acesso em: 30/09/2020. RODRIGUES, William Costa. Metodologia Cientifíca. HUGORIBEIRO. 2007. Disponível em: (#60)
https://www.hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Rodrigues_metodologia_cientifica.pdf(#62). Acesso em: 22/set/2020. ZOOM, 2019/2020. Como funciona o leitor
de íris no celular?. Disponível em: (#60) https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/leitor-de-iris-celular-como-funciona(#62). Acesso em: 17/set/2020.
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4504178 - VALTER DE PAULA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO NIVEIS DE SEGURANÇA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO: SEGURANÇA FÍSICA / SEGURANÇA LÓGICA

INTRODUCAO

Com o avanço tecnológico constante, existe uma grande necessidade na evolução da segurança da informação. Para que a segurança em sistemas de informação
seja confiável, é necessário um padrão estabelecido com níveis que dificultam o acesso de pessoas a qualquer tipo de aplicação não autorizadas. Os sistemas de
segurança podem ser aplicados no modo lógico, com o uso de ferramentas virtuais e no modo físico com o uso de barreiras. Como foco principal desta pesquisa,
serão abordados os diversos mecanismos e aplicações empregadas para garantir a seguridade da informação.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos analisar e compreender o funcionamento dos mecanismos de segurança empregados nos sistemas de informação, e na proteção
dos equipamentos físicos; analisar e compreender quais são e como são empregados os principais mecanismos, aplicações e softwares, para a proteção dos
sistemas de informação, além de descrever o funcionamento dos principais programas utilizados para segurança em sistemas de informação.

METODOLOGIA
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica exploratória e análise qualitativa. Foram pesquisados livros e artigos científicos relacionados ao tema, e
analisados mecanismos de segurança lógicos e físicos para sistemas de informação.

RESULTADOS

O que determina os níveis de segurança da informação é o seu grau de vulnerabilidade. De acordo com a pesquisa realizada, pudemos observar diversas formas nas
quais, pessoas não autorizadas podem acessar as informações pessoais ou empresariais causando danos ou roubos de dados, como também incidentes, sejam por
causas naturais ou acidentais. Em 2013, por exemplo, durante a Black Friday houve um grande vazamento - 70 milhões de dados de clientes e 40 milhões de
informações bancárias -, como números e senhas de cartões. Mediante esses fatores, é visível a necessidade da criação de sistemas de segurança que, garantam a
integridade da informação.

CONCLUSOES

Com essa pesquisa, foi possível entender o que é a informação, como é importante e como nos ajuda no dia a dia. Compreendemos melhor o perigo com a falta de
cuidados essências com a segurança e, se faz necessária uma grande elaboração para a instalação do sistema de segurança para que seja garantida a segurança da
informação em questão de sua integridade, qualidade, confiabilidade e disponibilidade. Nesse caso, se não houver um sistema de segurança para proteger os dados
pessoais os prejuízos podem ser enormes.

REFERENCIAS

CANALTECH,2014. Relembre os maiores vazamentos de informação de 2013. Disponível em https://canaltech.com.br/seguranca/relembre-os-maiores-vazamentos-
de-informacao-de-2013-17910/. Acesso em: 30/09/2020. RODRIGUES, William Costa. Metodologia Cientifíca. HUGORIBEIRO. 2007. Disponível em: (#60)
https://www.hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Rodrigues_metodologia_cientifica.pdf(#62). Acesso em: 22/set/2020. ZOOM, 2019/2020. Como funciona o leitor
de íris no celular?. Disponível em: (#60) https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/leitor-de-iris-celular-como-funciona(#62). Acesso em: 17/set/2020.
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3948421 - KAROLINE DE SOUZA CEPRIANO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO SELETIVO SOB O OLHAR DE COMPETÊNCIAS - ESTUDO DE UMA REDE DE FARMÁCIAS 

INTRODUCAO

A empresa Raia Drogasil é líder no mercado brasileiro de farmácias, com mais de 2.100 lojas em 23 estados brasileiros. A companhia foi criada em novembro de
2011, a partir da fusão entre Raia e Drogasil. A contratação por competências é fundamental para a identificação do melhor candidato para a vaga em aberto. As
competências abrangem uma análise sobre conhecimento, habilidades e atitudes (FLEURY e FLEURY, 2001). O reconhecimento associado às pessoas em razão de
suas competências, favorece a organização como benefício competitivo efetivo, uma vez que processos seletivos ineficazes e método de avaliação indefinido
provocam a escolha de candidatos inapropriados, comprometendo a sua atuação na organização (GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS
Analisar se no processo seletivo(#38)#8239;da empresa Raia Drogasil são realizados por meio de procedimentos que avaliam
as(#38)#8239;competências(#38)#8239;dos candidatos no anúncio de vagas.

METODOLOGIA
O estudo contou com a interpretação de dados e referenciais teóricos disponíveis no site oficial da empresa Raia Drogasil e interpretação de(#38)#8239;anúncios de
(#38)#8239;vagas disponibilizadas no perfil da empresa no(#38)#8239;LinkedIn.(#38)#8239;

RESULTADOS

Ao analisar as exigências do(#38)#8239;anúncio da(#38)#8239;vaga(#38)#8239;selecionada, identificamos que são exigidas as competências com foco no
conhecimento(#38)#8239;(escolaridade e experiência pregressa)(#38)#8239;com a especificação dos critérios em detalhes, porém não foi identificada a exigência
quanto(#38)#8239;as(#38)#8239;competências comportamentais (#38)#8239;(habilidades e atitudes), fundamentais na execução de qualquer tarefa. Esse fato, de
certa forma, impacta de modo negativo o processo de seleção impossibilitando a busca do melhor candidato para a vaga ofertada.(#38)#8239;

CONCLUSOES

Ao final, o estudo possibilitou verificar que o anúncio das vagas da empresa em questão no LinkedIn(#38)#8239;não abrange aspectos comportamentais, apenas
conhecimento (formação e experiência pregressa).(#38)#8239;Essa análise, sob o olhar de competências, influência de modo negativo o processo seletivo, uma vez
que os pré-requisitos focam nos aspectos técnicos deixando uma lacuna para os aspectos comportamentais que interferem diretamente na qualidade dos serviços
prestados na maioria dos cargos na Instituição com destaque para o atendimento ao público.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4155874 - LUANA GONÇALVES DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO SELETIVO SOB O OLHAR DE COMPETÊNCIAS - ESTUDO DE UMA REDE DE FARMÁCIAS 

INTRODUCAO

A empresa Raia Drogasil é líder no mercado brasileiro de farmácias, com mais de 2.100 lojas em 23 estados brasileiros. A companhia foi criada em novembro de
2011, a partir da fusão entre Raia e Drogasil. A contratação por competências é fundamental para a identificação do melhor candidato para a vaga em aberto. As
competências abrangem uma análise sobre conhecimento, habilidades e atitudes (FLEURY e FLEURY, 2001). O reconhecimento associado às pessoas em razão de
suas competências, favorece a organização como benefício competitivo efetivo, uma vez que processos seletivos ineficazes e método de avaliação indefinido
provocam a escolha de candidatos inapropriados, comprometendo a sua atuação na organização (GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS
Analisar se no processo seletivo(#38)#8239;da empresa Raia Drogasil são realizados por meio de procedimentos que avaliam
as(#38)#8239;competências(#38)#8239;dos candidatos no anúncio de vagas.

METODOLOGIA
O estudo contou com a interpretação de dados e referenciais teóricos disponíveis no site oficial da empresa Raia Drogasil e interpretação de(#38)#8239;anúncios de
(#38)#8239;vagas disponibilizadas no perfil da empresa no(#38)#8239;LinkedIn.(#38)#8239;

RESULTADOS

Ao analisar as exigências do(#38)#8239;anúncio da(#38)#8239;vaga(#38)#8239;selecionada, identificamos que são exigidas as competências com foco no
conhecimento(#38)#8239;(escolaridade e experiência pregressa)(#38)#8239;com a especificação dos critérios em detalhes, porém não foi identificada a exigência
quanto(#38)#8239;as(#38)#8239;competências comportamentais (#38)#8239;(habilidades e atitudes), fundamentais na execução de qualquer tarefa. Esse fato, de
certa forma, impacta de modo negativo o processo de seleção impossibilitando a busca do melhor candidato para a vaga ofertada.(#38)#8239;

CONCLUSOES

Ao final, o estudo possibilitou verificar que o anúncio das vagas da empresa em questão no LinkedIn(#38)#8239;não abrange aspectos comportamentais, apenas
conhecimento (formação e experiência pregressa).(#38)#8239;Essa análise, sob o olhar de competências, influência de modo negativo o processo seletivo, uma vez
que os pré-requisitos focam nos aspectos técnicos deixando uma lacuna para os aspectos comportamentais que interferem diretamente na qualidade dos serviços
prestados na maioria dos cargos na Instituição com destaque para o atendimento ao público.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4357035 - DANILO ROCHEL GALDINO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO SELETIVO SOB O OLHAR DE COMPETÊNCIAS - ESTUDO DE UMA REDE DE FARMÁCIAS 

INTRODUCAO

A empresa Raia Drogasil é líder no mercado brasileiro de farmácias, com mais de 2.100 lojas em 23 estados brasileiros. A companhia foi criada em novembro de
2011, a partir da fusão entre Raia e Drogasil. A contratação por competências é fundamental para a identificação do melhor candidato para a vaga em aberto. As
competências abrangem uma análise sobre conhecimento, habilidades e atitudes (FLEURY e FLEURY, 2001). O reconhecimento associado às pessoas em razão de
suas competências, favorece a organização como benefício competitivo efetivo, uma vez que processos seletivos ineficazes e método de avaliação indefinido
provocam a escolha de candidatos inapropriados, comprometendo a sua atuação na organização (GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS
Analisar se no processo seletivo(#38)#8239;da empresa Raia Drogasil são realizados por meio de procedimentos que avaliam
as(#38)#8239;competências(#38)#8239;dos candidatos no anúncio de vagas.

METODOLOGIA
O estudo contou com a interpretação de dados e referenciais teóricos disponíveis no site oficial da empresa Raia Drogasil e interpretação de(#38)#8239;anúncios de
(#38)#8239;vagas disponibilizadas no perfil da empresa no(#38)#8239;LinkedIn.(#38)#8239;

RESULTADOS

Ao analisar as exigências do(#38)#8239;anúncio da(#38)#8239;vaga(#38)#8239;selecionada, identificamos que são exigidas as competências com foco no
conhecimento(#38)#8239;(escolaridade e experiência pregressa)(#38)#8239;com a especificação dos critérios em detalhes, porém não foi identificada a exigência
quanto(#38)#8239;as(#38)#8239;competências comportamentais (#38)#8239;(habilidades e atitudes), fundamentais na execução de qualquer tarefa. Esse fato, de
certa forma, impacta de modo negativo o processo de seleção impossibilitando a busca do melhor candidato para a vaga ofertada.(#38)#8239;

CONCLUSOES

Ao final, o estudo possibilitou verificar que o anúncio das vagas da empresa em questão no LinkedIn(#38)#8239;não abrange aspectos comportamentais, apenas
conhecimento (formação e experiência pregressa).(#38)#8239;Essa análise, sob o olhar de competências, influência de modo negativo o processo seletivo, uma vez
que os pré-requisitos focam nos aspectos técnicos deixando uma lacuna para os aspectos comportamentais que interferem diretamente na qualidade dos serviços
prestados na maioria dos cargos na Instituição com destaque para o atendimento ao público.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4441826 - EDNA LAIANA DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO SELETIVO SOB O OLHAR DE COMPETÊNCIAS - ESTUDO DE UMA REDE DE FARMÁCIAS 

INTRODUCAO

A empresa Raia Drogasil é líder no mercado brasileiro de farmácias, com mais de 2.100 lojas em 23 estados brasileiros. A companhia foi criada em novembro de
2011, a partir da fusão entre Raia e Drogasil. A contratação por competências é fundamental para a identificação do melhor candidato para a vaga em aberto. As
competências abrangem uma análise sobre conhecimento, habilidades e atitudes (FLEURY e FLEURY, 2001). O reconhecimento associado às pessoas em razão de
suas competências, favorece a organização como benefício competitivo efetivo, uma vez que processos seletivos ineficazes e método de avaliação indefinido
provocam a escolha de candidatos inapropriados, comprometendo a sua atuação na organização (GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS
Analisar se no processo seletivo(#38)#8239;da empresa Raia Drogasil são realizados por meio de procedimentos que avaliam
as(#38)#8239;competências(#38)#8239;dos candidatos no anúncio de vagas.

METODOLOGIA
O estudo contou com a interpretação de dados e referenciais teóricos disponíveis no site oficial da empresa Raia Drogasil e interpretação de(#38)#8239;anúncios de
(#38)#8239;vagas disponibilizadas no perfil da empresa no(#38)#8239;LinkedIn.(#38)#8239;

RESULTADOS

Ao analisar as exigências do(#38)#8239;anúncio da(#38)#8239;vaga(#38)#8239;selecionada, identificamos que são exigidas as competências com foco no
conhecimento(#38)#8239;(escolaridade e experiência pregressa)(#38)#8239;com a especificação dos critérios em detalhes, porém não foi identificada a exigência
quanto(#38)#8239;as(#38)#8239;competências comportamentais (#38)#8239;(habilidades e atitudes), fundamentais na execução de qualquer tarefa. Esse fato, de
certa forma, impacta de modo negativo o processo de seleção impossibilitando a busca do melhor candidato para a vaga ofertada.(#38)#8239;

CONCLUSOES

Ao final, o estudo possibilitou verificar que o anúncio das vagas da empresa em questão no LinkedIn(#38)#8239;não abrange aspectos comportamentais, apenas
conhecimento (formação e experiência pregressa).(#38)#8239;Essa análise, sob o olhar de competências, influência de modo negativo o processo seletivo, uma vez
que os pré-requisitos focam nos aspectos técnicos deixando uma lacuna para os aspectos comportamentais que interferem diretamente na qualidade dos serviços
prestados na maioria dos cargos na Instituição com destaque para o atendimento ao público.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4449754 - JOYCE SOUZA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO SELETIVO SOB O OLHAR DE COMPETÊNCIAS - ESTUDO DE UMA REDE DE FARMÁCIAS 

INTRODUCAO

A empresa Raia Drogasil é líder no mercado brasileiro de farmácias, com mais de 2.100 lojas em 23 estados brasileiros. A companhia foi criada em novembro de
2011, a partir da fusão entre Raia e Drogasil. A contratação por competências é fundamental para a identificação do melhor candidato para a vaga em aberto. As
competências abrangem uma análise sobre conhecimento, habilidades e atitudes (FLEURY e FLEURY, 2001). O reconhecimento associado às pessoas em razão de
suas competências, favorece a organização como benefício competitivo efetivo, uma vez que processos seletivos ineficazes e método de avaliação indefinido
provocam a escolha de candidatos inapropriados, comprometendo a sua atuação na organização (GURGEL, 2018; FERNANDES, 2007).

OBJETIVOS
Analisar se no processo seletivo(#38)#8239;da empresa Raia Drogasil são realizados por meio de procedimentos que avaliam
as(#38)#8239;competências(#38)#8239;dos candidatos no anúncio de vagas.

METODOLOGIA
O estudo contou com a interpretação de dados e referenciais teóricos disponíveis no site oficial da empresa Raia Drogasil e interpretação de(#38)#8239;anúncios de
(#38)#8239;vagas disponibilizadas no perfil da empresa no(#38)#8239;LinkedIn.(#38)#8239;

RESULTADOS

Ao analisar as exigências do(#38)#8239;anúncio da(#38)#8239;vaga(#38)#8239;selecionada, identificamos que são exigidas as competências com foco no
conhecimento(#38)#8239;(escolaridade e experiência pregressa)(#38)#8239;com a especificação dos critérios em detalhes, porém não foi identificada a exigência
quanto(#38)#8239;as(#38)#8239;competências comportamentais (#38)#8239;(habilidades e atitudes), fundamentais na execução de qualquer tarefa. Esse fato, de
certa forma, impacta de modo negativo o processo de seleção impossibilitando a busca do melhor candidato para a vaga ofertada.(#38)#8239;

CONCLUSOES

Ao final, o estudo possibilitou verificar que o anúncio das vagas da empresa em questão no LinkedIn(#38)#8239;não abrange aspectos comportamentais, apenas
conhecimento (formação e experiência pregressa).(#38)#8239;Essa análise, sob o olhar de competências, influência de modo negativo o processo seletivo, uma vez
que os pré-requisitos focam nos aspectos técnicos deixando uma lacuna para os aspectos comportamentais que interferem diretamente na qualidade dos serviços
prestados na maioria dos cargos na Instituição com destaque para o atendimento ao público.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em
(#60)http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1677-04712007000100014(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). acessos em 22 set. 2020.
FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1415-65552001000500010(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino
superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p. 16-29, Mar. 2018 . Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 22 Sept. 2020. Epub June
22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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3794032 - EMILY FERNANDES COELHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS EM UMA EMPRESA DO SETOR ALIMENTÍCIO.

INTRODUCAO
A empresa Frugal Alimentos atua como distribuidora atacadista de frutas e legumes nacionais e importados, apresentando uma experiência de 22 anos no mercado.
A empresa busca atuar com qualidade na prestação dos serviços com foco em competências que incidem no conhecimento, habilidades e atitudes, integrando o
colaborador ao setor de atuação, tendo o processo seletivo como chave para o sucesso organizacional (BITTENCOURT, 2009; GURGEL, 2018; CHIAVENATO, 1999).

OBJETIVOS Entender o processo de recrutamento e seleção, analisando as competências com foco em conhecimento (escolaridade) e comportamento (habilidades e atitudes).

METODOLOGIA Foi realizada pesquisa bibliográfica para compreensão do conceito de competências e entrevista com a analista de Recursos Humanos da empresa.

RESULTADOS

O recrutamento inicia seu processo com o anúncio da vaga descrevendo as competências esperadas pela empresa, considerando escolaridade (ensino médio
completo) e em cargos com maiores responsabilidades é exigido o ensino superior. A analista de RH, a partir da descrição da vaga, seleciona os currículos para a
etapa da entrevista pessoal verificando se as competências apresentadas condizem com o que é requisitado. O participante na entrevista, faz uma breve
apresentação de seu currículo, seguindo para a dinâmica em grupo, onde é solicitado uma apresentação sobre a criação de uma história, partindo de um conjunto de
palavras cujo objetivo é analisar a coerência dos dados e a ordem conforme entrega das mesmas. O intuito da dinâmica é verificar a capacidade criativa dos
participantes e como eles interagem em novas equipes. O candidato aprovado é aquele que atende a todos os pré-requisitos relacionados as suas habilidades e
dessa forma, é notável que o processo seletivo explora a avaliação por competências alinhando o profissionalismo a escolha dos candidatos.

CONCLUSOES
Por meio do entendimento do processo seletivo, nota-se que os anúncios de vaga apresentam como pré-requisitos conhecimentos, habilidades e atitudes analisadas
pelo grau de escolaridade, entrevistas e dinâmica em grupo. Deste modo, o recrutamento e seleção da empresa tem por objetivo selecionar o profissional mais
competente para ocupar o cargo em aberto.

REFERENCIAS

BITTENCOURT, Andréa. Gestão por Competências, 2009. Disponível em: https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/N203237.pdf. Acesso em: 30 de
ago. 2020. CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos. São Paulo: Atlas, 1999. GURGEL, André Morais. Seleção de
profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. São Carlos, Mar.
2018 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). Acesso em: 16 de
set. de 2020.
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4339487 - MAYARA OLIVEIRA DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS EM UMA EMPRESA DO SETOR ALIMENTÍCIO.

INTRODUCAO
A empresa Frugal Alimentos atua como distribuidora atacadista de frutas e legumes nacionais e importados, apresentando uma experiência de 22 anos no mercado.
A empresa busca atuar com qualidade na prestação dos serviços com foco em competências que incidem no conhecimento, habilidades e atitudes, integrando o
colaborador ao setor de atuação, tendo o processo seletivo como chave para o sucesso organizacional (BITTENCOURT, 2009; GURGEL, 2018; CHIAVENATO, 1999).

OBJETIVOS Entender o processo de recrutamento e seleção, analisando as competências com foco em conhecimento (escolaridade) e comportamento (habilidades e atitudes).

METODOLOGIA Foi realizada pesquisa bibliográfica para compreensão do conceito de competências e entrevista com a analista de Recursos Humanos da empresa.

RESULTADOS

O recrutamento inicia seu processo com o anúncio da vaga descrevendo as competências esperadas pela empresa, considerando escolaridade (ensino médio
completo) e em cargos com maiores responsabilidades é exigido o ensino superior. A analista de RH, a partir da descrição da vaga, seleciona os currículos para a
etapa da entrevista pessoal verificando se as competências apresentadas condizem com o que é requisitado. O participante na entrevista, faz uma breve
apresentação de seu currículo, seguindo para a dinâmica em grupo, onde é solicitado uma apresentação sobre a criação de uma história, partindo de um conjunto de
palavras cujo objetivo é analisar a coerência dos dados e a ordem conforme entrega das mesmas. O intuito da dinâmica é verificar a capacidade criativa dos
participantes e como eles interagem em novas equipes. O candidato aprovado é aquele que atende a todos os pré-requisitos relacionados as suas habilidades e
dessa forma, é notável que o processo seletivo explora a avaliação por competências alinhando o profissionalismo a escolha dos candidatos.

CONCLUSOES
Por meio do entendimento do processo seletivo, nota-se que os anúncios de vaga apresentam como pré-requisitos conhecimentos, habilidades e atitudes analisadas
pelo grau de escolaridade, entrevistas e dinâmica em grupo. Deste modo, o recrutamento e seleção da empresa tem por objetivo selecionar o profissional mais
competente para ocupar o cargo em aberto.

REFERENCIAS

BITTENCOURT, Andréa. Gestão por Competências, 2009. Disponível em: https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/N203237.pdf. Acesso em: 30 de
ago. 2020. CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos. São Paulo: Atlas, 1999. GURGEL, André Morais. Seleção de
profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. São Carlos, Mar.
2018 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). Acesso em: 16 de
set. de 2020.
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4441869 - JOYCE PROFETA XAVIER 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS EM UMA EMPRESA DO SETOR ALIMENTÍCIO.

INTRODUCAO
A empresa Frugal Alimentos atua como distribuidora atacadista de frutas e legumes nacionais e importados, apresentando uma experiência de 22 anos no mercado.
A empresa busca atuar com qualidade na prestação dos serviços com foco em competências que incidem no conhecimento, habilidades e atitudes, integrando o
colaborador ao setor de atuação, tendo o processo seletivo como chave para o sucesso organizacional (BITTENCOURT, 2009; GURGEL, 2018; CHIAVENATO, 1999).

OBJETIVOS Entender o processo de recrutamento e seleção, analisando as competências com foco em conhecimento (escolaridade) e comportamento (habilidades e atitudes).

METODOLOGIA Foi realizada pesquisa bibliográfica para compreensão do conceito de competências e entrevista com a analista de Recursos Humanos da empresa.

RESULTADOS

O recrutamento inicia seu processo com o anúncio da vaga descrevendo as competências esperadas pela empresa, considerando escolaridade (ensino médio
completo) e em cargos com maiores responsabilidades é exigido o ensino superior. A analista de RH, a partir da descrição da vaga, seleciona os currículos para a
etapa da entrevista pessoal verificando se as competências apresentadas condizem com o que é requisitado. O participante na entrevista, faz uma breve
apresentação de seu currículo, seguindo para a dinâmica em grupo, onde é solicitado uma apresentação sobre a criação de uma história, partindo de um conjunto de
palavras cujo objetivo é analisar a coerência dos dados e a ordem conforme entrega das mesmas. O intuito da dinâmica é verificar a capacidade criativa dos
participantes e como eles interagem em novas equipes. O candidato aprovado é aquele que atende a todos os pré-requisitos relacionados as suas habilidades e
dessa forma, é notável que o processo seletivo explora a avaliação por competências alinhando o profissionalismo a escolha dos candidatos.

CONCLUSOES
Por meio do entendimento do processo seletivo, nota-se que os anúncios de vaga apresentam como pré-requisitos conhecimentos, habilidades e atitudes analisadas
pelo grau de escolaridade, entrevistas e dinâmica em grupo. Deste modo, o recrutamento e seleção da empresa tem por objetivo selecionar o profissional mais
competente para ocupar o cargo em aberto.

REFERENCIAS

BITTENCOURT, Andréa. Gestão por Competências, 2009. Disponível em: https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/N203237.pdf. Acesso em: 30 de
ago. 2020. CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos. São Paulo: Atlas, 1999. GURGEL, André Morais. Seleção de
profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. São Carlos, Mar.
2018 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). Acesso em: 16 de
set. de 2020.
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4441885 - BRUNA PEREIRA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga Debora de Camargo Cavalheiro

TITULO ANÁLISE DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS EM UMA EMPRESA DO SETOR ALIMENTÍCIO.

INTRODUCAO
A empresa Frugal Alimentos atua como distribuidora atacadista de frutas e legumes nacionais e importados, apresentando uma experiência de 22 anos no mercado.
A empresa busca atuar com qualidade na prestação dos serviços com foco em competências que incidem no conhecimento, habilidades e atitudes, integrando o
colaborador ao setor de atuação, tendo o processo seletivo como chave para o sucesso organizacional (BITTENCOURT, 2009; GURGEL, 2018; CHIAVENATO, 1999).

OBJETIVOS Entender o processo de recrutamento e seleção, analisando as competências com foco em conhecimento (escolaridade) e comportamento (habilidades e atitudes).

METODOLOGIA Foi realizada pesquisa bibliográfica para compreensão do conceito de competências e entrevista com a analista de Recursos Humanos da empresa.

RESULTADOS

O recrutamento inicia seu processo com o anúncio da vaga descrevendo as competências esperadas pela empresa, considerando escolaridade (ensino médio
completo) e em cargos com maiores responsabilidades é exigido o ensino superior. A analista de RH, a partir da descrição da vaga, seleciona os currículos para a
etapa da entrevista pessoal verificando se as competências apresentadas condizem com o que é requisitado. O participante na entrevista, faz uma breve
apresentação de seu currículo, seguindo para a dinâmica em grupo, onde é solicitado uma apresentação sobre a criação de uma história, partindo de um conjunto de
palavras cujo objetivo é analisar a coerência dos dados e a ordem conforme entrega das mesmas. O intuito da dinâmica é verificar a capacidade criativa dos
participantes e como eles interagem em novas equipes. O candidato aprovado é aquele que atende a todos os pré-requisitos relacionados as suas habilidades e
dessa forma, é notável que o processo seletivo explora a avaliação por competências alinhando o profissionalismo a escolha dos candidatos.

CONCLUSOES
Por meio do entendimento do processo seletivo, nota-se que os anúncios de vaga apresentam como pré-requisitos conhecimentos, habilidades e atitudes analisadas
pelo grau de escolaridade, entrevistas e dinâmica em grupo. Deste modo, o recrutamento e seleção da empresa tem por objetivo selecionar o profissional mais
competente para ocupar o cargo em aberto.

REFERENCIAS

BITTENCOURT, Andréa. Gestão por Competências, 2009. Disponível em: https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/N203237.pdf. Acesso em: 30 de
ago. 2020. CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos. São Paulo: Atlas, 1999. GURGEL, André Morais. Seleção de
profissionais de TI por competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. São Carlos, Mar.
2018 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0104-530X2018000100016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). Acesso em: 16 de
set. de 2020.
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4114043 - DANIELA GABRIEL REGGIANI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jonas Moraes Filho SIMONE RODRIGUES GONÇALVES

TITULO
PERFIL LABORATORIAL E MOLECULAR PARA ANAPLASMA PLATYS, BABESIA CANIS VOGELI, RANGELIA VITALII E RICKETTSIA RICKETTSII EM CÃES
ASSINTOMÁTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL.

INTRODUCAO

As hemoparasitoses caninas são doenças causadas por microrganismos, transmitidas por vetores e comumente encontradas na clínica veterinária de pequenos
animais. Essas doenças representam um problema histórico e emergente em diversos países do mundo, por sua alta prevalência, relevância e por riscos a saúde
pública, já que algumas são consideradas zoonoses. O diagnóstico desses patógenos é um grande desafio na Medicina Veterinária o que o torna motivo de diversos
estudos.

OBJETIVOS
Avaliar a presença da infecção por Rangelia vitalii, Rickettsia rickettsii, Babesia canis vogeli e Anaplasma platys em cães assintomáticos que participaram de uma
triagem para doação de sangue.

METODOLOGIA
Participaram do estudo 159 cães de 1 a 7 anos de idade, assintomáticos, provenientes de canis de municípios do Estado de São Paulo participantes de triagem para
doação de sangue. Os animais foram submetidos à coleta de sangue periférico para realização de hemograma, sorologia (Snap ® 4dx) e análise molecular (PCR).

RESULTADOS

Das 159 amostras analisadas, quatro apresentaram anemia (2,51%), sendo três classificadas como leves (1,88%) e uma moderada (0,62%). Dentre as amostras dos
anêmicos, a variação do hematócrito foi entre 29% e 35%, e a média dos animais foi de 46%. Na contagem plaquetária, apenas 1 animal apresentou trombocitopenia
(146mil/(#38)#956;l), enquanto a média total de plaquetas foi de 282 mil/(#38)#956;l. Apenas um animal (1/159) apresentou leucopenia (3.600/(#38)#956;l)
enquanto em outras três amostras observaram-se leucocitose, variando de 18.400 a 28.800 /(#38)#956;l. A média de leucócitos totais foi de 11.986/(#38)#956;l. No
exame molecular, de 142 amostras analisadas, 15 animais foram positivos para Babesia canis vogeli (10,56%), enquanto que obtivemos resultado negativo para
todos os cães testados para Anaplasma platys, Rickettsia ricketsii e Rangelia vitalii. Ao exame sorológico todos os animais foram não reagentes. As alterações
hematológicas não obtiveram ligação com os animais positivos para Babesia canis vogeli.

CONCLUSOES
Cães podem ser portadores assintomáticos de hemoparasitoses, fazendo-se necessária uma triagem rigorosa para doação de sangue, utilizando a PCR como
ferramenta para uma detecção dos agentes mais rápida e eficiente.

REFERENCIAS

1. DANTAS-TORRES, F. The brown dog tick, Rhipicephalus sanguineus (Latreille,1806) (Acari: Ixodidae): from taxonomy to control. Vet Parasitol 2008,152:173-185 2.
MAGGI, R.G., KRÄMER, F. A review on the occurrence of companion vector-borne diseases in pet animals in Latin America. Parasites Vectors 12, 145 (2019). 3.
OTRANTO, D. et al. Diagnosis of canine vector-borne diseases in young dogs: a longitudinal study. Journal of clinical microbiology, v. 48, n. 9, p. 3316-3324, 2010. 4.
REINE N.J. Infection and Blood Transfusion: A Guide to Donor Screening. Clinical Techniques in Small Animal Practice, Vol 19, No 2 (May), 2004: pp 68-74 5.
WARDROP K.J, BIRKENHEUER A., BLAIS M.C. et. al. Update on Canine and Feline Blood Donor Screening for Blood-Borne Pathogens. J Vet Intern Med 2016; 30:15–
35.
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2712121 - GRACIELA DOS SANTOS SOARES BONANI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Henrique da Silva Nali Carolina Nunes Franca

TITULO INVESTIGAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

Os vírus respiratórios são comumente associados a infecções respiratórias. Pandemias causadas por vírus respiratórios têm afetado os seres humanos á tempos.
Atualmente, vivemos uma pandemia causada por um Coronavírus denominado SARS-CoV-2, que tem provocado a doença do Coronavírus (COVID-19), que ocasionou
mais de 1 milhão de mortes no mundo desde seu surgimento em 2019. Medidas de controle que visam a diminuição da propagação desse vírus como o
distanciamento social e a higienização correta das mãos podem interferir na disseminação de outros vírus presentes de forma sazonal. Estudos de
acompanhamento da incidência de casos de infecções respiratórias virais se fazem necessários para corroborar essa hipótese.

OBJETIVOS Comparar a incidência de vírus respiratórios ocorrido entre 2019 e 2020.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados do Ministério da Saúde em busca de dados referentes a situação epidemiológica das Síndrome gripal (SG), Síndrome
respiratória aguda Grave (SRAG) e Influenza no período de 2019 e 2020. Apenas casos relacionados á vírus respiratórios foram considerados neste estudo. Os dados
foram tabulados e as incidências das infecções respiratórias virais de um ano foi comparada ao mesmo período do ano anterior e a diferença foi apresentada em
números percentuais.

RESULTADOS

O Boletim Epidemiológico de 2019 foi comparado ao boletim de 2020 do mesmo período. Os dados apresentaram uma diminuição substancial nos casos de SRAG
relacionados á outros vírus respiratórios que não SARS-CoV-2. Esses resultados sugerem que as medidas de controle relacionadas á pandemia em andamento
podem estar afetando a circulação de outros vírus respiratórios, uma vez que a forma de transmissão desses patógenos é muito parecida e medidas tomadas como
o distanciamento social e o aumento do nível de higiene pessoal podem se mostrar eficientes na diminuição da disseminação da maioria deles. Além disso, o
fechamento das unidades escolares durante o período de maior incidência de vírus respiratórios pode ter contribuído para a diminuição dos casos.

CONCLUSOES
Apesar da diminuição no número de casos de SRAG relacionados a outros vírus respiratórios que não o SARS-CoV-2, não é possível afirmar se esse resultado se
deve ás medidas de enfrentamento á pandemia ou a outros motivos ainda não especificados.

REFERENCIAS

REERÊNCIAS: 1 . OPAS/OMS Brasil - 10 Principais causas de morte no mundo [Internet]. 10 Principais causas de morte no mundo. 2018 [cited 2020 Feb 17]. Available
from: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5638:10-principais-causas-de-morte-no-mundo(#38)Itemid=0 2. Fauci AS.
Pandemic influenza threat and preparedness. Vol. 12, Emerging Infectious Diseases. Centers for Disease Control and Prevention; 2006. p. 73–7. 4. Wu F, Zhao S, Yu B,
Chen Y-M, Wang W, Song Z-G, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature [Internet]. 2020 Feb 3 [cited 2020 Mar 7];
Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

Os vírus respiratórios são comumente associados a infecções respiratórias. Pandemias causadas por vírus respiratórios têm afetado os seres humanos á tempos.
Atualmente, vivemos uma pandemia causada por um Coronavírus denominado SARS-CoV-2, que tem provocado a doença do Coronavírus (COVID-19), que ocasionou
mais de 1 milhão de mortes no mundo desde seu surgimento em 2019. Medidas de controle que visam a diminuição da propagação desse vírus como o
distanciamento social e a higienização correta das mãos podem interferir na disseminação de outros vírus presentes de forma sazonal. Estudos de
acompanhamento da incidência de casos de infecções respiratórias virais se fazem necessários para corroborar essa hipótese.

OBJETIVOS Comparar a incidência de vírus respiratórios ocorrido entre 2019 e 2020.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados do Ministério da Saúde em busca de dados referentes a situação epidemiológica das Síndrome gripal (SG), Síndrome
respiratória aguda Grave (SRAG) e Influenza no período de 2019 e 2020. Apenas casos relacionados á vírus respiratórios foram considerados neste estudo. Os dados
foram tabulados e as incidências das infecções respiratórias virais de um ano foi comparada ao mesmo período do ano anterior e a diferença foi apresentada em
números percentuais.

RESULTADOS

O Boletim Epidemiológico de 2019 foi comparado ao boletim de 2020 do mesmo período. Os dados apresentaram uma diminuição substancial nos casos de SRAG
relacionados á outros vírus respiratórios que não SARS-CoV-2. Esses resultados sugerem que as medidas de controle relacionadas á pandemia em andamento
podem estar afetando a circulação de outros vírus respiratórios, uma vez que a forma de transmissão desses patógenos é muito parecida e medidas tomadas como
o distanciamento social e o aumento do nível de higiene pessoal podem se mostrar eficientes na diminuição da disseminação da maioria deles. Além disso, o
fechamento das unidades escolares durante o período de maior incidência de vírus respiratórios pode ter contribuído para a diminuição dos casos.

CONCLUSOES
Apesar da diminuição no número de casos de SRAG relacionados a outros vírus respiratórios que não o SARS-CoV-2, não é possível afirmar se esse resultado se
deve ás medidas de enfrentamento á pandemia ou a outros motivos ainda não especificados.

REFERENCIAS

REERÊNCIAS: 1 . OPAS/OMS Brasil - 10 Principais causas de morte no mundo [Internet]. 10 Principais causas de morte no mundo. 2018 [cited 2020 Feb 17]. Available
from: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5638:10-principais-causas-de-morte-no-mundo(#38)Itemid=0 2. Fauci AS.
Pandemic influenza threat and preparedness. Vol. 12, Emerging Infectious Diseases. Centers for Disease Control and Prevention; 2006. p. 73–7. 4. Wu F, Zhao S, Yu B,
Chen Y-M, Wang W, Song Z-G, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature [Internet]. 2020 Feb 3 [cited 2020 Mar 7];
Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

Os vírus respiratórios são comumente associados a infecções respiratórias. Pandemias causadas por vírus respiratórios têm afetado os seres humanos á tempos.
Atualmente, vivemos uma pandemia causada por um Coronavírus denominado SARS-CoV-2, que tem provocado a doença do Coronavírus (COVID-19), que ocasionou
mais de 1 milhão de mortes no mundo desde seu surgimento em 2019. Medidas de controle que visam a diminuição da propagação desse vírus como o
distanciamento social e a higienização correta das mãos podem interferir na disseminação de outros vírus presentes de forma sazonal. Estudos de
acompanhamento da incidência de casos de infecções respiratórias virais se fazem necessários para corroborar essa hipótese.

OBJETIVOS Comparar a incidência de vírus respiratórios ocorrido entre 2019 e 2020.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados do Ministério da Saúde em busca de dados referentes a situação epidemiológica das Síndrome gripal (SG), Síndrome
respiratória aguda Grave (SRAG) e Influenza no período de 2019 e 2020. Apenas casos relacionados á vírus respiratórios foram considerados neste estudo. Os dados
foram tabulados e as incidências das infecções respiratórias virais de um ano foi comparada ao mesmo período do ano anterior e a diferença foi apresentada em
números percentuais.

RESULTADOS

O Boletim Epidemiológico de 2019 foi comparado ao boletim de 2020 do mesmo período. Os dados apresentaram uma diminuição substancial nos casos de SRAG
relacionados á outros vírus respiratórios que não SARS-CoV-2. Esses resultados sugerem que as medidas de controle relacionadas á pandemia em andamento
podem estar afetando a circulação de outros vírus respiratórios, uma vez que a forma de transmissão desses patógenos é muito parecida e medidas tomadas como
o distanciamento social e o aumento do nível de higiene pessoal podem se mostrar eficientes na diminuição da disseminação da maioria deles. Além disso, o
fechamento das unidades escolares durante o período de maior incidência de vírus respiratórios pode ter contribuído para a diminuição dos casos.

CONCLUSOES
Apesar da diminuição no número de casos de SRAG relacionados a outros vírus respiratórios que não o SARS-CoV-2, não é possível afirmar se esse resultado se
deve ás medidas de enfrentamento á pandemia ou a outros motivos ainda não especificados.

REFERENCIAS

REERÊNCIAS: 1 . OPAS/OMS Brasil - 10 Principais causas de morte no mundo [Internet]. 10 Principais causas de morte no mundo. 2018 [cited 2020 Feb 17]. Available
from: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5638:10-principais-causas-de-morte-no-mundo(#38)Itemid=0 2. Fauci AS.
Pandemic influenza threat and preparedness. Vol. 12, Emerging Infectious Diseases. Centers for Disease Control and Prevention; 2006. p. 73–7. 4. Wu F, Zhao S, Yu B,
Chen Y-M, Wang W, Song Z-G, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature [Internet]. 2020 Feb 3 [cited 2020 Mar 7];
Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3

Página 390



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11377 Medicina 7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4150180 - HANNAR ANGELICA DE MELO ALVERGA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO INVESTIGAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

INTRODUCAO

Os vírus respiratórios são comumente associados a infecções respiratórias. Pandemias causadas por vírus respiratórios têm afetado os seres humanos á tempos.
Atualmente, vivemos uma pandemia causada por um Coronavírus denominado SARS-CoV-2, que tem provocado a doença do Coronavírus (COVID-19), que ocasionou
mais de 1 milhão de mortes no mundo desde seu surgimento em 2019. Medidas de controle que visam a diminuição da propagação desse vírus como o
distanciamento social e a higienização correta das mãos podem interferir na disseminação de outros vírus presentes de forma sazonal. Estudos de
acompanhamento da incidência de casos de infecções respiratórias virais se fazem necessários para corroborar essa hipótese.

OBJETIVOS Comparar a incidência de vírus respiratórios ocorrido entre 2019 e 2020.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa na base de dados do Ministério da Saúde em busca de dados referentes a situação epidemiológica das Síndrome gripal (SG), Síndrome
respiratória aguda Grave (SRAG) e Influenza no período de 2019 e 2020. Apenas casos relacionados á vírus respiratórios foram considerados neste estudo. Os dados
foram tabulados e as incidências das infecções respiratórias virais de um ano foi comparada ao mesmo período do ano anterior e a diferença foi apresentada em
números percentuais.

RESULTADOS

O Boletim Epidemiológico de 2019 foi comparado ao boletim de 2020 do mesmo período. Os dados apresentaram uma diminuição substancial nos casos de SRAG
relacionados á outros vírus respiratórios que não SARS-CoV-2. Esses resultados sugerem que as medidas de controle relacionadas á pandemia em andamento
podem estar afetando a circulação de outros vírus respiratórios, uma vez que a forma de transmissão desses patógenos é muito parecida e medidas tomadas como
o distanciamento social e o aumento do nível de higiene pessoal podem se mostrar eficientes na diminuição da disseminação da maioria deles. Além disso, o
fechamento das unidades escolares durante o período de maior incidência de vírus respiratórios pode ter contribuído para a diminuição dos casos.

CONCLUSOES
Apesar da diminuição no número de casos de SRAG relacionados a outros vírus respiratórios que não o SARS-CoV-2, não é possível afirmar se esse resultado se
deve ás medidas de enfrentamento á pandemia ou a outros motivos ainda não especificados.

REFERENCIAS

REERÊNCIAS: 1 . OPAS/OMS Brasil - 10 Principais causas de morte no mundo [Internet]. 10 Principais causas de morte no mundo. 2018 [cited 2020 Feb 17]. Available
from: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5638:10-principais-causas-de-morte-no-mundo(#38)Itemid=0 2. Fauci AS.
Pandemic influenza threat and preparedness. Vol. 12, Emerging Infectious Diseases. Centers for Disease Control and Prevention; 2006. p. 73–7. 4. Wu F, Zhao S, Yu B,
Chen Y-M, Wang W, Song Z-G, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature [Internet]. 2020 Feb 3 [cited 2020 Mar 7];
Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3
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TITULO CRIPTOGRAFIA DE DADOS E SEGURANÇA

INTRODUCAO

Com o avanço da tecnologia muito se tem discutido as diversas formas de segurança da informação, como se proteger, qual os melhores meios, quais são os mais
eficazes entre outros. Um tema sempre abordado, seja diretamente ou indiretamente nesse contexto, é a criptografia de dados, “um conjunto de técnicas
desenvolvidas com o objetivo de proteger a informação de modo que somente pessoas que possuem a ‘chave’ e possam obter acesso aos dados”, segundo o site
Strong Security (2018). Este projeto visa pesquisar sobre a criptografia para a segurança em sistemas de informação.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação, elencar as principais vulnerabilidades do tráfego de dados na rede, mostrar a
importância do uso da criptografia no envio de informações e segurança de dados.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre o uso de criptografia na segurança de dados, como a
informação trafega pela rede, e como é utilizado nas grandes empresas para o envio de informações sigilosas, a fim de confrontar a opinião dos autores sobre este
ser um mecanismo válido e eficiente para garantir a segurança e confidencialidade dos dados.

RESULTADOS

Criptografar a transmissão de dados na rede é algo indispensável, se faz importante quando se trata de operações bancárias e envio de informações sigilosas dentro
de empresas por exemplo, dessa forma não existem riscos de os dados serem interceptados. Nas informações criptografadas, apenas o transmissor e receptor têm
acesso a mensagem. Além disso, a criptografia pode ser utilizada na validação dos dados como CPF e CNPJ. 95% dos sites são criptografados, para garantir que
não haja roubo de dados. A todo tempo se está sujeito a espionagem e roubo de informações, então a criptografia é essencial, desde aplicativos de mensagens
como WhatsApp e Telegram até operações bancárias ou compras online (G1, 2020).

CONCLUSOES
A pesquisa nos fez compreender que a criptografia é um ótimo meio de assegurar que somente pessoas autorizadas terão acesso a algum tipo de conteúdo. E é algo
que todas as empresas devem utilizar para manter as informações, tanto internas quanto de seus clientes, seguras.

REFERENCIAS

GOOGLE TRANSPARENCY REPORT. Criptografia HTTPS na Web. Disponível em: (#60)https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=pt_BR(#62). Acesso
em: 01/09/2020. NEGRI, P. O que é criptografia de dados? Como funciona? In: IUGU, 2019. Disponível em: (#60)https://iugu.com/blog/o-que-e-criptografia-
dados/(#62). Acesso em: 29/09/2020. ROHR, A. Afinal, o que é criptografia e para que ela serve? In: G1,2020. Disponível em:
(#60)https://www.google.com/amp/s/g1.globo.com/google/amp/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2020/01/14/afinal-o-que-e-criptografia-e-para-que-
ela-serve.ghtml(#62). Acesso em: 01/09/2020. STRONG SECURITY. Criptografia de dados: importância para a segurança da empresa. 2018. Disponível em:
(#60)https://www.strongsecurity.com.br/blog/criptografia-de-dados-importancia-para-seguranca-da-empresa/(#62). Acesso em: 30/09/2020.
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TITULO CRIPTOGRAFIA DE DADOS E SEGURANÇA

INTRODUCAO

Com o avanço da tecnologia muito se tem discutido as diversas formas de segurança da informação, como se proteger, qual os melhores meios, quais são os mais
eficazes entre outros. Um tema sempre abordado, seja diretamente ou indiretamente nesse contexto, é a criptografia de dados, “um conjunto de técnicas
desenvolvidas com o objetivo de proteger a informação de modo que somente pessoas que possuem a ‘chave’ e possam obter acesso aos dados”, segundo o site
Strong Security (2018). Este projeto visa pesquisar sobre a criptografia para a segurança em sistemas de informação.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação, elencar as principais vulnerabilidades do tráfego de dados na rede, mostrar a
importância do uso da criptografia no envio de informações e segurança de dados.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre o uso de criptografia na segurança de dados, como a
informação trafega pela rede, e como é utilizado nas grandes empresas para o envio de informações sigilosas, a fim de confrontar a opinião dos autores sobre este
ser um mecanismo válido e eficiente para garantir a segurança e confidencialidade dos dados.

RESULTADOS

Criptografar a transmissão de dados na rede é algo indispensável, se faz importante quando se trata de operações bancárias e envio de informações sigilosas dentro
de empresas por exemplo, dessa forma não existem riscos de os dados serem interceptados. Nas informações criptografadas, apenas o transmissor e receptor têm
acesso a mensagem. Além disso, a criptografia pode ser utilizada na validação dos dados como CPF e CNPJ. 95% dos sites são criptografados, para garantir que
não haja roubo de dados. A todo tempo se está sujeito a espionagem e roubo de informações, então a criptografia é essencial, desde aplicativos de mensagens
como WhatsApp e Telegram até operações bancárias ou compras online (G1, 2020).

CONCLUSOES
A pesquisa nos fez compreender que a criptografia é um ótimo meio de assegurar que somente pessoas autorizadas terão acesso a algum tipo de conteúdo. E é algo
que todas as empresas devem utilizar para manter as informações, tanto internas quanto de seus clientes, seguras.

REFERENCIAS

GOOGLE TRANSPARENCY REPORT. Criptografia HTTPS na Web. Disponível em: (#60)https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=pt_BR(#62). Acesso
em: 01/09/2020. NEGRI, P. O que é criptografia de dados? Como funciona? In: IUGU, 2019. Disponível em: (#60)https://iugu.com/blog/o-que-e-criptografia-
dados/(#62). Acesso em: 29/09/2020. ROHR, A. Afinal, o que é criptografia e para que ela serve? In: G1,2020. Disponível em:
(#60)https://www.google.com/amp/s/g1.globo.com/google/amp/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2020/01/14/afinal-o-que-e-criptografia-e-para-que-
ela-serve.ghtml(#62). Acesso em: 01/09/2020. STRONG SECURITY. Criptografia de dados: importância para a segurança da empresa. 2018. Disponível em:
(#60)https://www.strongsecurity.com.br/blog/criptografia-de-dados-importancia-para-seguranca-da-empresa/(#62). Acesso em: 30/09/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO CRIPTOGRAFIA DE DADOS E SEGURANÇA

INTRODUCAO

Com o avanço da tecnologia muito se tem discutido as diversas formas de segurança da informação, como se proteger, qual os melhores meios, quais são os mais
eficazes entre outros. Um tema sempre abordado, seja diretamente ou indiretamente nesse contexto, é a criptografia de dados, “um conjunto de técnicas
desenvolvidas com o objetivo de proteger a informação de modo que somente pessoas que possuem a ‘chave’ e possam obter acesso aos dados”, segundo o site
Strong Security (2018). Este projeto visa pesquisar sobre a criptografia para a segurança em sistemas de informação.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação, elencar as principais vulnerabilidades do tráfego de dados na rede, mostrar a
importância do uso da criptografia no envio de informações e segurança de dados.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre o uso de criptografia na segurança de dados, como a
informação trafega pela rede, e como é utilizado nas grandes empresas para o envio de informações sigilosas, a fim de confrontar a opinião dos autores sobre este
ser um mecanismo válido e eficiente para garantir a segurança e confidencialidade dos dados.

RESULTADOS

Criptografar a transmissão de dados na rede é algo indispensável, se faz importante quando se trata de operações bancárias e envio de informações sigilosas dentro
de empresas por exemplo, dessa forma não existem riscos de os dados serem interceptados. Nas informações criptografadas, apenas o transmissor e receptor têm
acesso a mensagem. Além disso, a criptografia pode ser utilizada na validação dos dados como CPF e CNPJ. 95% dos sites são criptografados, para garantir que
não haja roubo de dados. A todo tempo se está sujeito a espionagem e roubo de informações, então a criptografia é essencial, desde aplicativos de mensagens
como WhatsApp e Telegram até operações bancárias ou compras online (G1, 2020).

CONCLUSOES
A pesquisa nos fez compreender que a criptografia é um ótimo meio de assegurar que somente pessoas autorizadas terão acesso a algum tipo de conteúdo. E é algo
que todas as empresas devem utilizar para manter as informações, tanto internas quanto de seus clientes, seguras.

REFERENCIAS

GOOGLE TRANSPARENCY REPORT. Criptografia HTTPS na Web. Disponível em: (#60)https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=pt_BR(#62). Acesso
em: 01/09/2020. NEGRI, P. O que é criptografia de dados? Como funciona? In: IUGU, 2019. Disponível em: (#60)https://iugu.com/blog/o-que-e-criptografia-
dados/(#62). Acesso em: 29/09/2020. ROHR, A. Afinal, o que é criptografia e para que ela serve? In: G1,2020. Disponível em:
(#60)https://www.google.com/amp/s/g1.globo.com/google/amp/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2020/01/14/afinal-o-que-e-criptografia-e-para-que-
ela-serve.ghtml(#62). Acesso em: 01/09/2020. STRONG SECURITY. Criptografia de dados: importância para a segurança da empresa. 2018. Disponível em:
(#60)https://www.strongsecurity.com.br/blog/criptografia-de-dados-importancia-para-seguranca-da-empresa/(#62). Acesso em: 30/09/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO CRIPTOGRAFIA DE DADOS E SEGURANÇA

INTRODUCAO

Com o avanço da tecnologia muito se tem discutido as diversas formas de segurança da informação, como se proteger, qual os melhores meios, quais são os mais
eficazes entre outros. Um tema sempre abordado, seja diretamente ou indiretamente nesse contexto, é a criptografia de dados, “um conjunto de técnicas
desenvolvidas com o objetivo de proteger a informação de modo que somente pessoas que possuem a ‘chave’ e possam obter acesso aos dados”, segundo o site
Strong Security (2018). Este projeto visa pesquisar sobre a criptografia para a segurança em sistemas de informação.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação, elencar as principais vulnerabilidades do tráfego de dados na rede, mostrar a
importância do uso da criptografia no envio de informações e segurança de dados.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre o uso de criptografia na segurança de dados, como a
informação trafega pela rede, e como é utilizado nas grandes empresas para o envio de informações sigilosas, a fim de confrontar a opinião dos autores sobre este
ser um mecanismo válido e eficiente para garantir a segurança e confidencialidade dos dados.

RESULTADOS

Criptografar a transmissão de dados na rede é algo indispensável, se faz importante quando se trata de operações bancárias e envio de informações sigilosas dentro
de empresas por exemplo, dessa forma não existem riscos de os dados serem interceptados. Nas informações criptografadas, apenas o transmissor e receptor têm
acesso a mensagem. Além disso, a criptografia pode ser utilizada na validação dos dados como CPF e CNPJ. 95% dos sites são criptografados, para garantir que
não haja roubo de dados. A todo tempo se está sujeito a espionagem e roubo de informações, então a criptografia é essencial, desde aplicativos de mensagens
como WhatsApp e Telegram até operações bancárias ou compras online (G1, 2020).

CONCLUSOES
A pesquisa nos fez compreender que a criptografia é um ótimo meio de assegurar que somente pessoas autorizadas terão acesso a algum tipo de conteúdo. E é algo
que todas as empresas devem utilizar para manter as informações, tanto internas quanto de seus clientes, seguras.

REFERENCIAS

GOOGLE TRANSPARENCY REPORT. Criptografia HTTPS na Web. Disponível em: (#60)https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=pt_BR(#62). Acesso
em: 01/09/2020. NEGRI, P. O que é criptografia de dados? Como funciona? In: IUGU, 2019. Disponível em: (#60)https://iugu.com/blog/o-que-e-criptografia-
dados/(#62). Acesso em: 29/09/2020. ROHR, A. Afinal, o que é criptografia e para que ela serve? In: G1,2020. Disponível em:
(#60)https://www.google.com/amp/s/g1.globo.com/google/amp/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2020/01/14/afinal-o-que-e-criptografia-e-para-que-
ela-serve.ghtml(#62). Acesso em: 01/09/2020. STRONG SECURITY. Criptografia de dados: importância para a segurança da empresa. 2018. Disponível em:
(#60)https://www.strongsecurity.com.br/blog/criptografia-de-dados-importancia-para-seguranca-da-empresa/(#62). Acesso em: 30/09/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO CRIPTOGRAFIA DE DADOS E SEGURANÇA

INTRODUCAO

Com o avanço da tecnologia muito se tem discutido as diversas formas de segurança da informação, como se proteger, qual os melhores meios, quais são os mais
eficazes entre outros. Um tema sempre abordado, seja diretamente ou indiretamente nesse contexto, é a criptografia de dados, “um conjunto de técnicas
desenvolvidas com o objetivo de proteger a informação de modo que somente pessoas que possuem a ‘chave’ e possam obter acesso aos dados”, segundo o site
Strong Security (2018). Este projeto visa pesquisar sobre a criptografia para a segurança em sistemas de informação.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: entender sobre a segurança da informação, elencar as principais vulnerabilidades do tráfego de dados na rede, mostrar a
importância do uso da criptografia no envio de informações e segurança de dados.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre o uso de criptografia na segurança de dados, como a
informação trafega pela rede, e como é utilizado nas grandes empresas para o envio de informações sigilosas, a fim de confrontar a opinião dos autores sobre este
ser um mecanismo válido e eficiente para garantir a segurança e confidencialidade dos dados.

RESULTADOS

Criptografar a transmissão de dados na rede é algo indispensável, se faz importante quando se trata de operações bancárias e envio de informações sigilosas dentro
de empresas por exemplo, dessa forma não existem riscos de os dados serem interceptados. Nas informações criptografadas, apenas o transmissor e receptor têm
acesso a mensagem. Além disso, a criptografia pode ser utilizada na validação dos dados como CPF e CNPJ. 95% dos sites são criptografados, para garantir que
não haja roubo de dados. A todo tempo se está sujeito a espionagem e roubo de informações, então a criptografia é essencial, desde aplicativos de mensagens
como WhatsApp e Telegram até operações bancárias ou compras online (G1, 2020).

CONCLUSOES
A pesquisa nos fez compreender que a criptografia é um ótimo meio de assegurar que somente pessoas autorizadas terão acesso a algum tipo de conteúdo. E é algo
que todas as empresas devem utilizar para manter as informações, tanto internas quanto de seus clientes, seguras.

REFERENCIAS

GOOGLE TRANSPARENCY REPORT. Criptografia HTTPS na Web. Disponível em: (#60)https://transparencyreport.google.com/https/overview?hl=pt_BR(#62). Acesso
em: 01/09/2020. NEGRI, P. O que é criptografia de dados? Como funciona? In: IUGU, 2019. Disponível em: (#60)https://iugu.com/blog/o-que-e-criptografia-
dados/(#62). Acesso em: 29/09/2020. ROHR, A. Afinal, o que é criptografia e para que ela serve? In: G1,2020. Disponível em:
(#60)https://www.google.com/amp/s/g1.globo.com/google/amp/economia/tecnologia/blog/altieres-rohr/post/2020/01/14/afinal-o-que-e-criptografia-e-para-que-
ela-serve.ghtml(#62). Acesso em: 01/09/2020. STRONG SECURITY. Criptografia de dados: importância para a segurança da empresa. 2018. Disponível em:
(#60)https://www.strongsecurity.com.br/blog/criptografia-de-dados-importancia-para-seguranca-da-empresa/(#62). Acesso em: 30/09/2020.
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Elias Jirjoss Ilias Diego Ferreira de Andrade Garcia

TITULO ETIOLOGIA E CONDUTA NA DIVERTICULITE AGUDA EM JOVENS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A doença diverticular afeta metade da população na 6ª década e dois terços na 9ª década. A diverticulite, apresentação mais comum da doença, tem uma
prevalência ao longo da vida de 25%. Apesar de já ter sido considerada incomum em adultos abaixo de 40 anos de idade, estudos recentes relataram o aumento da
prevalência de diverticulite em pacientes jovens. No entanto, existem dados conflitantes sobre a prevalência, dados demográficos, apresentação clínica, diagnóstico,
tratamento e resultados clínicos na diverticulite nesta faixa etária.

OBJETIVOS Verificar as etiologias da diverticulite aguda em pacientes jovens e os principais tratamentos estabelecidos.

METODOLOGIA
Esse estudo constitui-se de uma revisão de literatura entre o período de 2013 à 2019, com escolha de bibliografia por consulta de artigos científicos no banco de
dados PubMed e Scielo nos idiomas português e inglês. A estratégia de busca utilizada foi baseada nos seguintes filtros: ‘’acute diverticulitis’’; ‘’diverticulitis in
young patients’’; ‘’diverticulosis’’. Foram selecionados 10 artigos.

RESULTADOS

Foi observado o aumento da taxa de diverticulite aguda em pacientes jovens e um crescimento de hospitalizações para pacientes abaixo de 50 anos. Fatores de
estilo de vida, incluindo a deficiência de fibra alimentar e a obesidade podem favorecer o aparecimento da doença diverticular. Mudanças crônicas na motilidade
colônica também estão envolvidas no desenvolvimento de divertículos. A comparação entre pacientes com diverticulite aguda em diferentes faixas etárias não
mostrou diferenças em relação ao quadro clínico e cirurgia de urgência. O tratamento da diverticulite aguda depende da complexidade e estágio da doença, podendo
incluir desde antibioticoterapia à drenagem percutânea e cirurgia.

CONCLUSOES
Sexo masculino, obesidade e baixa ingestão de fibras estão entre os principais fatores da diverticulite em jovens. Os desfechos clínicos e a gravidade da doença
nessa população não foram claramente definidos. Não há diretrizes definitivas sobre o manejo da diverticulite aguda na população jovem e a maioria das práticas
segue as mesmas diretrizes da população mais velha.

REFERENCIAS

1. SPIRIDAKIS, G. K. et al. Acute diverticulitis in patients under 50 years of age. Giornale di Chirurgia, [S. l.], v. 39, n. 5, p. 297-302, 1 out. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/329028052_Acute_diverticulitis_in_patients _under_50_years_of_age. Acesso em: 23 set. 2020. 2. KAMAL, Muhammad
Umar; BAIOMI, Ahmed; BALAR, Bhavna. Acute Diverticulitis: a rare cause of abdominal pain. Gastroenterology Research, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 203-207, 2019. Elmer
Press, Inc.. http://dx.doi.org/10.14740/gr1166. 3. BUCHS, Nicolas C. Natural history of uncomplicated sigmoid diverticulitis. World Journal Of Gastrointestinal
Surgery, [S.L.], v. 7, n. 11, p. 313-318, 2015. Baishideng Publishing Group Inc.. http://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v7.i11.313.
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Elias Jirjoss Ilias Diego Ferreira de Andrade Garcia

TITULO ETIOLOGIA E CONDUTA NA DIVERTICULITE AGUDA EM JOVENS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A doença diverticular afeta metade da população na 6ª década e dois terços na 9ª década. A diverticulite, apresentação mais comum da doença, tem uma
prevalência ao longo da vida de 25%. Apesar de já ter sido considerada incomum em adultos abaixo de 40 anos de idade, estudos recentes relataram o aumento da
prevalência de diverticulite em pacientes jovens. No entanto, existem dados conflitantes sobre a prevalência, dados demográficos, apresentação clínica, diagnóstico,
tratamento e resultados clínicos na diverticulite nesta faixa etária.

OBJETIVOS Verificar as etiologias da diverticulite aguda em pacientes jovens e os principais tratamentos estabelecidos.

METODOLOGIA
Esse estudo constitui-se de uma revisão de literatura entre o período de 2013 à 2019, com escolha de bibliografia por consulta de artigos científicos no banco de
dados PubMed e Scielo nos idiomas português e inglês. A estratégia de busca utilizada foi baseada nos seguintes filtros: ‘’acute diverticulitis’’; ‘’diverticulitis in
young patients’’; ‘’diverticulosis’’. Foram selecionados 10 artigos.

RESULTADOS

Foi observado o aumento da taxa de diverticulite aguda em pacientes jovens e um crescimento de hospitalizações para pacientes abaixo de 50 anos. Fatores de
estilo de vida, incluindo a deficiência de fibra alimentar e a obesidade podem favorecer o aparecimento da doença diverticular. Mudanças crônicas na motilidade
colônica também estão envolvidas no desenvolvimento de divertículos. A comparação entre pacientes com diverticulite aguda em diferentes faixas etárias não
mostrou diferenças em relação ao quadro clínico e cirurgia de urgência. O tratamento da diverticulite aguda depende da complexidade e estágio da doença, podendo
incluir desde antibioticoterapia à drenagem percutânea e cirurgia.

CONCLUSOES
Sexo masculino, obesidade e baixa ingestão de fibras estão entre os principais fatores da diverticulite em jovens. Os desfechos clínicos e a gravidade da doença
nessa população não foram claramente definidos. Não há diretrizes definitivas sobre o manejo da diverticulite aguda na população jovem e a maioria das práticas
segue as mesmas diretrizes da população mais velha.

REFERENCIAS

1. SPIRIDAKIS, G. K. et al. Acute diverticulitis in patients under 50 years of age. Giornale di Chirurgia, [S. l.], v. 39, n. 5, p. 297-302, 1 out. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/329028052_Acute_diverticulitis_in_patients _under_50_years_of_age. Acesso em: 23 set. 2020. 2. KAMAL, Muhammad
Umar; BAIOMI, Ahmed; BALAR, Bhavna. Acute Diverticulitis: a rare cause of abdominal pain. Gastroenterology Research, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 203-207, 2019. Elmer
Press, Inc.. http://dx.doi.org/10.14740/gr1166. 3. BUCHS, Nicolas C. Natural history of uncomplicated sigmoid diverticulitis. World Journal Of Gastrointestinal
Surgery, [S.L.], v. 7, n. 11, p. 313-318, 2015. Baishideng Publishing Group Inc.. http://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v7.i11.313.
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Elias Jirjoss Ilias Diego Ferreira de Andrade Garcia

TITULO ETIOLOGIA E CONDUTA NA DIVERTICULITE AGUDA EM JOVENS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A doença diverticular afeta metade da população na 6ª década e dois terços na 9ª década. A diverticulite, apresentação mais comum da doença, tem uma
prevalência ao longo da vida de 25%. Apesar de já ter sido considerada incomum em adultos abaixo de 40 anos de idade, estudos recentes relataram o aumento da
prevalência de diverticulite em pacientes jovens. No entanto, existem dados conflitantes sobre a prevalência, dados demográficos, apresentação clínica, diagnóstico,
tratamento e resultados clínicos na diverticulite nesta faixa etária.

OBJETIVOS Verificar as etiologias da diverticulite aguda em pacientes jovens e os principais tratamentos estabelecidos.

METODOLOGIA
Esse estudo constitui-se de uma revisão de literatura entre o período de 2013 à 2019, com escolha de bibliografia por consulta de artigos científicos no banco de
dados PubMed e Scielo nos idiomas português e inglês. A estratégia de busca utilizada foi baseada nos seguintes filtros: ‘’acute diverticulitis’’; ‘’diverticulitis in
young patients’’; ‘’diverticulosis’’. Foram selecionados 10 artigos.

RESULTADOS

Foi observado o aumento da taxa de diverticulite aguda em pacientes jovens e um crescimento de hospitalizações para pacientes abaixo de 50 anos. Fatores de
estilo de vida, incluindo a deficiência de fibra alimentar e a obesidade podem favorecer o aparecimento da doença diverticular. Mudanças crônicas na motilidade
colônica também estão envolvidas no desenvolvimento de divertículos. A comparação entre pacientes com diverticulite aguda em diferentes faixas etárias não
mostrou diferenças em relação ao quadro clínico e cirurgia de urgência. O tratamento da diverticulite aguda depende da complexidade e estágio da doença, podendo
incluir desde antibioticoterapia à drenagem percutânea e cirurgia.

CONCLUSOES
Sexo masculino, obesidade e baixa ingestão de fibras estão entre os principais fatores da diverticulite em jovens. Os desfechos clínicos e a gravidade da doença
nessa população não foram claramente definidos. Não há diretrizes definitivas sobre o manejo da diverticulite aguda na população jovem e a maioria das práticas
segue as mesmas diretrizes da população mais velha.

REFERENCIAS

1. SPIRIDAKIS, G. K. et al. Acute diverticulitis in patients under 50 years of age. Giornale di Chirurgia, [S. l.], v. 39, n. 5, p. 297-302, 1 out. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/329028052_Acute_diverticulitis_in_patients _under_50_years_of_age. Acesso em: 23 set. 2020. 2. KAMAL, Muhammad
Umar; BAIOMI, Ahmed; BALAR, Bhavna. Acute Diverticulitis: a rare cause of abdominal pain. Gastroenterology Research, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 203-207, 2019. Elmer
Press, Inc.. http://dx.doi.org/10.14740/gr1166. 3. BUCHS, Nicolas C. Natural history of uncomplicated sigmoid diverticulitis. World Journal Of Gastrointestinal
Surgery, [S.L.], v. 7, n. 11, p. 313-318, 2015. Baishideng Publishing Group Inc.. http://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v7.i11.313.
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Elias Jirjoss Ilias Diego Ferreira de Andrade Garcia

TITULO ETIOLOGIA E CONDUTA NA DIVERTICULITE AGUDA EM JOVENS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A doença diverticular afeta metade da população na 6ª década e dois terços na 9ª década. A diverticulite, apresentação mais comum da doença, tem uma
prevalência ao longo da vida de 25%. Apesar de já ter sido considerada incomum em adultos abaixo de 40 anos de idade, estudos recentes relataram o aumento da
prevalência de diverticulite em pacientes jovens. No entanto, existem dados conflitantes sobre a prevalência, dados demográficos, apresentação clínica, diagnóstico,
tratamento e resultados clínicos na diverticulite nesta faixa etária.

OBJETIVOS Verificar as etiologias da diverticulite aguda em pacientes jovens e os principais tratamentos estabelecidos.

METODOLOGIA
Esse estudo constitui-se de uma revisão de literatura entre o período de 2013 à 2019, com escolha de bibliografia por consulta de artigos científicos no banco de
dados PubMed e Scielo nos idiomas português e inglês. A estratégia de busca utilizada foi baseada nos seguintes filtros: ‘’acute diverticulitis’’; ‘’diverticulitis in
young patients’’; ‘’diverticulosis’’. Foram selecionados 10 artigos.

RESULTADOS

Foi observado o aumento da taxa de diverticulite aguda em pacientes jovens e um crescimento de hospitalizações para pacientes abaixo de 50 anos. Fatores de
estilo de vida, incluindo a deficiência de fibra alimentar e a obesidade podem favorecer o aparecimento da doença diverticular. Mudanças crônicas na motilidade
colônica também estão envolvidas no desenvolvimento de divertículos. A comparação entre pacientes com diverticulite aguda em diferentes faixas etárias não
mostrou diferenças em relação ao quadro clínico e cirurgia de urgência. O tratamento da diverticulite aguda depende da complexidade e estágio da doença, podendo
incluir desde antibioticoterapia à drenagem percutânea e cirurgia.

CONCLUSOES
Sexo masculino, obesidade e baixa ingestão de fibras estão entre os principais fatores da diverticulite em jovens. Os desfechos clínicos e a gravidade da doença
nessa população não foram claramente definidos. Não há diretrizes definitivas sobre o manejo da diverticulite aguda na população jovem e a maioria das práticas
segue as mesmas diretrizes da população mais velha.

REFERENCIAS

1. SPIRIDAKIS, G. K. et al. Acute diverticulitis in patients under 50 years of age. Giornale di Chirurgia, [S. l.], v. 39, n. 5, p. 297-302, 1 out. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/329028052_Acute_diverticulitis_in_patients _under_50_years_of_age. Acesso em: 23 set. 2020. 2. KAMAL, Muhammad
Umar; BAIOMI, Ahmed; BALAR, Bhavna. Acute Diverticulitis: a rare cause of abdominal pain. Gastroenterology Research, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 203-207, 2019. Elmer
Press, Inc.. http://dx.doi.org/10.14740/gr1166. 3. BUCHS, Nicolas C. Natural history of uncomplicated sigmoid diverticulitis. World Journal Of Gastrointestinal
Surgery, [S.L.], v. 7, n. 11, p. 313-318, 2015. Baishideng Publishing Group Inc.. http://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v7.i11.313.
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Elias Jirjoss Ilias Diego Ferreira de Andrade Garcia

TITULO ETIOLOGIA E CONDUTA NA DIVERTICULITE AGUDA EM JOVENS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A doença diverticular afeta metade da população na 6ª década e dois terços na 9ª década. A diverticulite, apresentação mais comum da doença, tem uma
prevalência ao longo da vida de 25%. Apesar de já ter sido considerada incomum em adultos abaixo de 40 anos de idade, estudos recentes relataram o aumento da
prevalência de diverticulite em pacientes jovens. No entanto, existem dados conflitantes sobre a prevalência, dados demográficos, apresentação clínica, diagnóstico,
tratamento e resultados clínicos na diverticulite nesta faixa etária.

OBJETIVOS Verificar as etiologias da diverticulite aguda em pacientes jovens e os principais tratamentos estabelecidos.

METODOLOGIA
Esse estudo constitui-se de uma revisão de literatura entre o período de 2013 à 2019, com escolha de bibliografia por consulta de artigos científicos no banco de
dados PubMed e Scielo nos idiomas português e inglês. A estratégia de busca utilizada foi baseada nos seguintes filtros: ‘’acute diverticulitis’’; ‘’diverticulitis in
young patients’’; ‘’diverticulosis’’. Foram selecionados 10 artigos.

RESULTADOS

Foi observado o aumento da taxa de diverticulite aguda em pacientes jovens e um crescimento de hospitalizações para pacientes abaixo de 50 anos. Fatores de
estilo de vida, incluindo a deficiência de fibra alimentar e a obesidade podem favorecer o aparecimento da doença diverticular. Mudanças crônicas na motilidade
colônica também estão envolvidas no desenvolvimento de divertículos. A comparação entre pacientes com diverticulite aguda em diferentes faixas etárias não
mostrou diferenças em relação ao quadro clínico e cirurgia de urgência. O tratamento da diverticulite aguda depende da complexidade e estágio da doença, podendo
incluir desde antibioticoterapia à drenagem percutânea e cirurgia.

CONCLUSOES
Sexo masculino, obesidade e baixa ingestão de fibras estão entre os principais fatores da diverticulite em jovens. Os desfechos clínicos e a gravidade da doença
nessa população não foram claramente definidos. Não há diretrizes definitivas sobre o manejo da diverticulite aguda na população jovem e a maioria das práticas
segue as mesmas diretrizes da população mais velha.

REFERENCIAS

1. SPIRIDAKIS, G. K. et al. Acute diverticulitis in patients under 50 years of age. Giornale di Chirurgia, [S. l.], v. 39, n. 5, p. 297-302, 1 out. 2018. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/329028052_Acute_diverticulitis_in_patients _under_50_years_of_age. Acesso em: 23 set. 2020. 2. KAMAL, Muhammad
Umar; BAIOMI, Ahmed; BALAR, Bhavna. Acute Diverticulitis: a rare cause of abdominal pain. Gastroenterology Research, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 203-207, 2019. Elmer
Press, Inc.. http://dx.doi.org/10.14740/gr1166. 3. BUCHS, Nicolas C. Natural history of uncomplicated sigmoid diverticulitis. World Journal Of Gastrointestinal
Surgery, [S.L.], v. 7, n. 11, p. 313-318, 2015. Baishideng Publishing Group Inc.. http://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v7.i11.313.
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TITULO Bullying: Atravessando as paredes das escolas brasileiras direto para as mídias sociais

INTRODUCAO

Este projeto de pesquisa tem por objetivo, analisar a situação do bullying escolar no Brasil, um fenômeno que atualmente atravessa as fronteiras do perímetro da
escola através das mídias sociais, alcançando uma população numerosa de maneira instantânea. Buscaremos entender como o bullying na forma virtual de
intimidação, se perpetua nas redes sociais, expondo o agredido a um processo contínuo de sofrimento. As consequências do bullying, podem ser identificadas em
algumas situações vivenciadas pelo aluno dentro da própria escola, ou mesmo na desistência de dar continuidade aos estudos. Através da análise de dados do IBGE,
e o material bibliográfico disponível, buscaremos levantar hipóteses sobre a relação entre o bullying e a evasão escolar entre o ensino fundamental e médio e como
a mídia social passou a ter um papel importante neste contexto.

OBJETIVOS
Analisar por meio deste estudo, a importância da discussão do bullying escolarna sociedade atual, evidenciado através de hipóteses obtidas com dados do IBGE,e
material bibliográfico disponível, o papel das mídias sociais na relação entre o bullyinge a evasão escolar no Brasil

METODOLOGIA
A pesquisa tem como escopo dados do IBGE sobre as matrículas realizadas no ensino fundamental e médio no Brasil, para tentar estabelecer uma hipótese sobre a
relação do bullying e a evasão escolar. Trabalha também com os dados da Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (PeNSE) de 2015 e problematiza seus dados a fim
de entender como o uso das redes sociais criou a categoria do bullying virtual no chão da escola.

RESULTADOS

A pesquisa quer aprofundar os conhecimentos sobre os altos índices da evasão escolar Brasil. Nossa hipótese é que esta evasão pode estar ligada questões
relacionadas ao bullying e seus efeitos deletérios podem atrapalhar o ingresso desses jovens na vida profissional, com repercussões na estruturação econômicas e
familiar de suas vidas no longo prazo como, por exemplo, dificuldade dos pais que sofreram bullying escolar em acompanhar a vida escolar dos filhos, bem como
dificuldade dos filhos que sabem desse trauma paterno em confidenciar que sofrem bullying.

CONCLUSOES

A pesquisa encontra-se em desenvolvimento, mas nossa hipótese é de que o bullying escolar da intimidação e do deboche vis a vis ganhou novas dimensões com o
advento das redes sociais com a perseguição virtual. Assim, é importante que a escola trabalhe princípios básicos de respeito além de oferecer acompanhamento
adequado para alunos perseguidos. Entendemos que essas questões podem ser minimizadas com a criação de políticas de pedagógicas voltadas para detectar a
queda de desempenho e produtividade escolar dos alunos.

REFERENCIAS

CALHAU, Lélio Braga.Bullying: O que você precisa saber: identificação, prevenção e repressão. 2ª Ed. Niterói, RJ: Impetus, 2010. FANTE, C. Fenômeno Bullying:
Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. Campinas – SP: Verus, 2005p. 91, 72 e 45 NETO, Aramis A. L.Bullying – comportamento agressivo entre
estudantes.Rio de Janeiro .Jornal de Pediatria. 2005 .p. 165 OLWEUS, Dan. Bullyingatschool. Conductas de acoso y amenaza entre escolares. 3. ed. Madrid:
Ediciones Morata, 2006 PeNSE -Bullying nas escolas brasileiras: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2009 Disponível em:
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-96/cyberbullying-ou-bullying-digital-nas-redes-sociais/2003.
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TITULO ERGONOMIA NO HOME OFFICE

INTRODUCAO

O novo vírus Covid-19: Problemática mundial que comoveu o isolamento social. Com essa situação atípica para a maioria, empresas tiveram que se adaptar ao
home office e, consequentemente, enfrentar a mudança radical da nova realidade. Não existem dúvidas de que daqui pra frente tudo seja muito diferente, e com isso
a palavra ergonomia vem sendo muito citada. A preocupação em geral sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras formas de
comunicação, o alerta vem constante mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e
Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Estes fatores não devidamente tratados poderão resultar no desenvolvimento de doenças. Para
minimizar estes problemas, o colaborador precisará desenvolver competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento
estratégico.

OBJETIVOS
Este estudo tem como finalidade falar sobre Ergonomia no Home Office durante a pandemia do Covid-19, e apresentar quais fatores nos leva a alterações nas
atividades no período da pandemia.

METODOLOGIA Identificação dos fatores que geram desconforto no desenvolvimento das atividades profissionais em home-office.

RESULTADOS

Muitas pessoas já estavam habituadas ao Home Office, outras estão aprendendo a lidar com essa nova realidade por conta do atual cenário vivenciado.
Independentemente da situação, prezar pela ergonomia no home office é muito importante para respeitar a saúde do colaborador. “A tensão retida pela não-
satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios, digestivos,
etc.” (CHIAVENATO, 2004, p.120). Pensando que os efeitos da pandemia serão a longo prazo, essas contribuições de melhorias no setor corporativo devem ser da
mesma grandeza, como uma oportunidade de fazer com que a sociedade não se limite ao atual momento.

CONCLUSOES

Adotar práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, seja na empresa ou em home office é muito importante. Além de proporcionar qualidade de vida e bem-estar,
a pratica traz muitos benefícios para a empresa pela percepção do empenho proporcionar uma boa condição de trabalho. Discutir como as questões legais e
normativas e relativas a ergonomia e a acessibilidade podem ser rapidamente pensadas e implementadas, incorporadas as empresas, uma vez que sendo aspectos
essenciais ao bem estar de todos. Essa pandemia vai ter impacto quanto a importância da ergonomia e da acessibilidade para a qualidade de vida. Então, pensar em
qualidade de vida requer pensar sobre autonomia, conforto e segurança. Os grandes desafios para ergonomia e a acessibilidade no enfrentamento da pandemia
atual, uma vez que as condições de isolamento social vivenciadas embora possibilitem a proposição de soluções de melhoria, demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e sob esse aspecto, enxergamos que esse é o momento também de reinvenções.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. Fonte: https://rsdata.com.br/ergonomia/ergonomia-e-o-
trabalho-home-office/ Fonte: https://www.sesipr.org.br/informacoes-sst/autocuidado-e-a-importancia-da-ergonomia-no-home-office-1-33630-440475.shtml
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TITULO ERGONOMIA NO HOME OFFICE

INTRODUCAO

O novo vírus Covid-19: Problemática mundial que comoveu o isolamento social. Com essa situação atípica para a maioria, empresas tiveram que se adaptar ao
home office e, consequentemente, enfrentar a mudança radical da nova realidade. Não existem dúvidas de que daqui pra frente tudo seja muito diferente, e com isso
a palavra ergonomia vem sendo muito citada. A preocupação em geral sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras formas de
comunicação, o alerta vem constante mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e
Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Estes fatores não devidamente tratados poderão resultar no desenvolvimento de doenças. Para
minimizar estes problemas, o colaborador precisará desenvolver competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento
estratégico.

OBJETIVOS
Este estudo tem como finalidade falar sobre Ergonomia no Home Office durante a pandemia do Covid-19, e apresentar quais fatores nos leva a alterações nas
atividades no período da pandemia.

METODOLOGIA Identificação dos fatores que geram desconforto no desenvolvimento das atividades profissionais em home-office.

RESULTADOS

Muitas pessoas já estavam habituadas ao Home Office, outras estão aprendendo a lidar com essa nova realidade por conta do atual cenário vivenciado.
Independentemente da situação, prezar pela ergonomia no home office é muito importante para respeitar a saúde do colaborador. “A tensão retida pela não-
satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios, digestivos,
etc.” (CHIAVENATO, 2004, p.120). Pensando que os efeitos da pandemia serão a longo prazo, essas contribuições de melhorias no setor corporativo devem ser da
mesma grandeza, como uma oportunidade de fazer com que a sociedade não se limite ao atual momento.

CONCLUSOES

Adotar práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, seja na empresa ou em home office é muito importante. Além de proporcionar qualidade de vida e bem-estar,
a pratica traz muitos benefícios para a empresa pela percepção do empenho proporcionar uma boa condição de trabalho. Discutir como as questões legais e
normativas e relativas a ergonomia e a acessibilidade podem ser rapidamente pensadas e implementadas, incorporadas as empresas, uma vez que sendo aspectos
essenciais ao bem estar de todos. Essa pandemia vai ter impacto quanto a importância da ergonomia e da acessibilidade para a qualidade de vida. Então, pensar em
qualidade de vida requer pensar sobre autonomia, conforto e segurança. Os grandes desafios para ergonomia e a acessibilidade no enfrentamento da pandemia
atual, uma vez que as condições de isolamento social vivenciadas embora possibilitem a proposição de soluções de melhoria, demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e sob esse aspecto, enxergamos que esse é o momento também de reinvenções.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. Fonte: https://rsdata.com.br/ergonomia/ergonomia-e-o-
trabalho-home-office/ Fonte: https://www.sesipr.org.br/informacoes-sst/autocuidado-e-a-importancia-da-ergonomia-no-home-office-1-33630-440475.shtml
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TITULO ERGONOMIA NO HOME OFFICE

INTRODUCAO

O novo vírus Covid-19: Problemática mundial que comoveu o isolamento social. Com essa situação atípica para a maioria, empresas tiveram que se adaptar ao
home office e, consequentemente, enfrentar a mudança radical da nova realidade. Não existem dúvidas de que daqui pra frente tudo seja muito diferente, e com isso
a palavra ergonomia vem sendo muito citada. A preocupação em geral sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras formas de
comunicação, o alerta vem constante mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e
Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Estes fatores não devidamente tratados poderão resultar no desenvolvimento de doenças. Para
minimizar estes problemas, o colaborador precisará desenvolver competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento
estratégico.

OBJETIVOS
Este estudo tem como finalidade falar sobre Ergonomia no Home Office durante a pandemia do Covid-19, e apresentar quais fatores nos leva a alterações nas
atividades no período da pandemia.

METODOLOGIA Identificação dos fatores que geram desconforto no desenvolvimento das atividades profissionais em home-office.

RESULTADOS

Muitas pessoas já estavam habituadas ao Home Office, outras estão aprendendo a lidar com essa nova realidade por conta do atual cenário vivenciado.
Independentemente da situação, prezar pela ergonomia no home office é muito importante para respeitar a saúde do colaborador. “A tensão retida pela não-
satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios, digestivos,
etc.” (CHIAVENATO, 2004, p.120). Pensando que os efeitos da pandemia serão a longo prazo, essas contribuições de melhorias no setor corporativo devem ser da
mesma grandeza, como uma oportunidade de fazer com que a sociedade não se limite ao atual momento.

CONCLUSOES

Adotar práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, seja na empresa ou em home office é muito importante. Além de proporcionar qualidade de vida e bem-estar,
a pratica traz muitos benefícios para a empresa pela percepção do empenho proporcionar uma boa condição de trabalho. Discutir como as questões legais e
normativas e relativas a ergonomia e a acessibilidade podem ser rapidamente pensadas e implementadas, incorporadas as empresas, uma vez que sendo aspectos
essenciais ao bem estar de todos. Essa pandemia vai ter impacto quanto a importância da ergonomia e da acessibilidade para a qualidade de vida. Então, pensar em
qualidade de vida requer pensar sobre autonomia, conforto e segurança. Os grandes desafios para ergonomia e a acessibilidade no enfrentamento da pandemia
atual, uma vez que as condições de isolamento social vivenciadas embora possibilitem a proposição de soluções de melhoria, demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e sob esse aspecto, enxergamos que esse é o momento também de reinvenções.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. Fonte: https://rsdata.com.br/ergonomia/ergonomia-e-o-
trabalho-home-office/ Fonte: https://www.sesipr.org.br/informacoes-sst/autocuidado-e-a-importancia-da-ergonomia-no-home-office-1-33630-440475.shtml
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TITULO ERGONOMIA NO HOME OFFICE

INTRODUCAO

O novo vírus Covid-19: Problemática mundial que comoveu o isolamento social. Com essa situação atípica para a maioria, empresas tiveram que se adaptar ao
home office e, consequentemente, enfrentar a mudança radical da nova realidade. Não existem dúvidas de que daqui pra frente tudo seja muito diferente, e com isso
a palavra ergonomia vem sendo muito citada. A preocupação em geral sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras formas de
comunicação, o alerta vem constante mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e
Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Estes fatores não devidamente tratados poderão resultar no desenvolvimento de doenças. Para
minimizar estes problemas, o colaborador precisará desenvolver competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento
estratégico.

OBJETIVOS
Este estudo tem como finalidade falar sobre Ergonomia no Home Office durante a pandemia do Covid-19, e apresentar quais fatores nos leva a alterações nas
atividades no período da pandemia.

METODOLOGIA Identificação dos fatores que geram desconforto no desenvolvimento das atividades profissionais em home-office.

RESULTADOS

Muitas pessoas já estavam habituadas ao Home Office, outras estão aprendendo a lidar com essa nova realidade por conta do atual cenário vivenciado.
Independentemente da situação, prezar pela ergonomia no home office é muito importante para respeitar a saúde do colaborador. “A tensão retida pela não-
satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios, digestivos,
etc.” (CHIAVENATO, 2004, p.120). Pensando que os efeitos da pandemia serão a longo prazo, essas contribuições de melhorias no setor corporativo devem ser da
mesma grandeza, como uma oportunidade de fazer com que a sociedade não se limite ao atual momento.

CONCLUSOES

Adotar práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, seja na empresa ou em home office é muito importante. Além de proporcionar qualidade de vida e bem-estar,
a pratica traz muitos benefícios para a empresa pela percepção do empenho proporcionar uma boa condição de trabalho. Discutir como as questões legais e
normativas e relativas a ergonomia e a acessibilidade podem ser rapidamente pensadas e implementadas, incorporadas as empresas, uma vez que sendo aspectos
essenciais ao bem estar de todos. Essa pandemia vai ter impacto quanto a importância da ergonomia e da acessibilidade para a qualidade de vida. Então, pensar em
qualidade de vida requer pensar sobre autonomia, conforto e segurança. Os grandes desafios para ergonomia e a acessibilidade no enfrentamento da pandemia
atual, uma vez que as condições de isolamento social vivenciadas embora possibilitem a proposição de soluções de melhoria, demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e sob esse aspecto, enxergamos que esse é o momento também de reinvenções.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. Fonte: https://rsdata.com.br/ergonomia/ergonomia-e-o-
trabalho-home-office/ Fonte: https://www.sesipr.org.br/informacoes-sst/autocuidado-e-a-importancia-da-ergonomia-no-home-office-1-33630-440475.shtml
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TITULO ERGONOMIA NO HOME OFFICE

INTRODUCAO

O novo vírus Covid-19: Problemática mundial que comoveu o isolamento social. Com essa situação atípica para a maioria, empresas tiveram que se adaptar ao
home office e, consequentemente, enfrentar a mudança radical da nova realidade. Não existem dúvidas de que daqui pra frente tudo seja muito diferente, e com isso
a palavra ergonomia vem sendo muito citada. A preocupação em geral sobre o assunto vem tomando forma em lives, reuniões e em várias outras formas de
comunicação, o alerta vem constante mostrando aos colaboradores sobre os riscos e cautelas. Alguns pontos mais falados sobre ergonomia são: Mobiliário e
Equipamentos, Psicossociais e cognitivos e Biomecânicos. Estes fatores não devidamente tratados poderão resultar no desenvolvimento de doenças. Para
minimizar estes problemas, o colaborador precisará desenvolver competências básicas relacionadas à disciplina comportamental, gestão do tempo e planejamento
estratégico.

OBJETIVOS
Este estudo tem como finalidade falar sobre Ergonomia no Home Office durante a pandemia do Covid-19, e apresentar quais fatores nos leva a alterações nas
atividades no período da pandemia.

METODOLOGIA Identificação dos fatores que geram desconforto no desenvolvimento das atividades profissionais em home-office.

RESULTADOS

Muitas pessoas já estavam habituadas ao Home Office, outras estão aprendendo a lidar com essa nova realidade por conta do atual cenário vivenciado.
Independentemente da situação, prezar pela ergonomia no home office é muito importante para respeitar a saúde do colaborador. “A tensão retida pela não-
satisfação da necessidade pode provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo, insônia, distúrbios circulatórios, digestivos,
etc.” (CHIAVENATO, 2004, p.120). Pensando que os efeitos da pandemia serão a longo prazo, essas contribuições de melhorias no setor corporativo devem ser da
mesma grandeza, como uma oportunidade de fazer com que a sociedade não se limite ao atual momento.

CONCLUSOES

Adotar práticas ergonômicas no ambiente de trabalho, seja na empresa ou em home office é muito importante. Além de proporcionar qualidade de vida e bem-estar,
a pratica traz muitos benefícios para a empresa pela percepção do empenho proporcionar uma boa condição de trabalho. Discutir como as questões legais e
normativas e relativas a ergonomia e a acessibilidade podem ser rapidamente pensadas e implementadas, incorporadas as empresas, uma vez que sendo aspectos
essenciais ao bem estar de todos. Essa pandemia vai ter impacto quanto a importância da ergonomia e da acessibilidade para a qualidade de vida. Então, pensar em
qualidade de vida requer pensar sobre autonomia, conforto e segurança. Os grandes desafios para ergonomia e a acessibilidade no enfrentamento da pandemia
atual, uma vez que as condições de isolamento social vivenciadas embora possibilitem a proposição de soluções de melhoria, demandam ações e atividades
práticas, criativas e eficazes, e sob esse aspecto, enxergamos que esse é o momento também de reinvenções.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. Fonte: https://rsdata.com.br/ergonomia/ergonomia-e-o-
trabalho-home-office/ Fonte: https://www.sesipr.org.br/informacoes-sst/autocuidado-e-a-importancia-da-ergonomia-no-home-office-1-33630-440475.shtml
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2410478 - JESSICA BESERRA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A Burocracia na liberação do capital de giro na crise do coronavírus

INTRODUCAO

Segundo ASSAF NETO (1997), o capital de giro tem uma participação relevante no desempenho operacionais das empresas, cobrindo geralmente mais que a metade
dos seus ativos totais investidos. O governo brasileiro apresentou medidas positivas, para ajudar micro, pequenas e medias empresas na crise do Covid- 19, mas
como nada é perfeito no nosso país, houve muita demora para o lançamento dos programas e o excesso de burocracia para aprovação do capital de giro, estão
dificultando a liberação de recursos. A burocracia foi tanto, que as empresas entraram no vermelho e com isso já não conseguem crédito, por que estão
inadimplentes.

OBJETIVOS
O referido estudo tem como objetivo demostrar com o excesso de burocracia em relação a liberação do capital de giro para empresas, em relação a crise no
coronavirus, teve um impacto negativo, causando assim a falência de algumas micro, pequenas e medias empresas.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, e revistas especializadas em gestão financeira.

RESULTADOS

Um estudo realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostrou o
crescimento de 8% da proporção de empresários que buscaram crédito entre os dias 7 de abril e 5 de maio. Apesar do aumento, o estudo afirma que 86% dos
empreendedores que buscaram crédito tiveram o empréstimo negado ou aguardam análise. De acordo com a pesquisa, desde o início das medidas de isolamento
devido ao novo coronavírus, somente 14% dos empresários que solicitaram o crédito tiveram sucesso.

CONCLUSOES

A burocracia, excessos de exigências e a demora de resposta dos grandes bancos na liberação do capital de giro, foi um dos agravantes para o fechamento de
algumas empresas, em tempos de pandemia. O governo deliberou 40 bilhões, para micro, pequenas e médias empresas, porém devido ao excesso de burocracias,
onde umas de suas exigências das linhas empresariais são as variáveis documentações, mesmo que as empresas consigam entregar todos estes documentos, ainda
sim à recusas de créditos dos bancos, por falta de garantias sólidas, fatores de restrições, taxas, custos, prazos limites, exigência de avalistas, cartas de garantia de
SGC (Sociedades Garantidoras de Crédito) , fianças, além de recebíveis e ativos das empresas. Segundo empresários relataram que as garantias solicitadas pelos
bancos foram muito além do limite que eles poderiam pagar, devido ao cenário do mercado.

REFERENCIAS

ASSAF NETO, Alexandre, SILVA, Cezar AugustoTibúrco. Administração do Capital de Giro . 2. ed. São Paulo : Atlas,1997. Fonte:
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/22/o-que-falta-para-credito-chegar-a-micro-empresario.htm Fonte:
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/governo-anuncia-linha-de-credito-para-folha-de-pagamento,5643ee1b30d11710VgnVCM1000004c00210aRCRD
Fonte: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/ES/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/RELAT%C3%93RIO%20IMPACTO%20COVID%20-%20CORRETO.pdf
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3658911 - ANDREIA TORRES PINTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A Burocracia na liberação do capital de giro na crise do coronavírus

INTRODUCAO

Segundo ASSAF NETO (1997), o capital de giro tem uma participação relevante no desempenho operacionais das empresas, cobrindo geralmente mais que a metade
dos seus ativos totais investidos. O governo brasileiro apresentou medidas positivas, para ajudar micro, pequenas e medias empresas na crise do Covid- 19, mas
como nada é perfeito no nosso país, houve muita demora para o lançamento dos programas e o excesso de burocracia para aprovação do capital de giro, estão
dificultando a liberação de recursos. A burocracia foi tanto, que as empresas entraram no vermelho e com isso já não conseguem crédito, por que estão
inadimplentes.

OBJETIVOS
O referido estudo tem como objetivo demostrar com o excesso de burocracia em relação a liberação do capital de giro para empresas, em relação a crise no
coronavirus, teve um impacto negativo, causando assim a falência de algumas micro, pequenas e medias empresas.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, e revistas especializadas em gestão financeira.

RESULTADOS

Um estudo realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostrou o
crescimento de 8% da proporção de empresários que buscaram crédito entre os dias 7 de abril e 5 de maio. Apesar do aumento, o estudo afirma que 86% dos
empreendedores que buscaram crédito tiveram o empréstimo negado ou aguardam análise. De acordo com a pesquisa, desde o início das medidas de isolamento
devido ao novo coronavírus, somente 14% dos empresários que solicitaram o crédito tiveram sucesso.

CONCLUSOES

A burocracia, excessos de exigências e a demora de resposta dos grandes bancos na liberação do capital de giro, foi um dos agravantes para o fechamento de
algumas empresas, em tempos de pandemia. O governo deliberou 40 bilhões, para micro, pequenas e médias empresas, porém devido ao excesso de burocracias,
onde umas de suas exigências das linhas empresariais são as variáveis documentações, mesmo que as empresas consigam entregar todos estes documentos, ainda
sim à recusas de créditos dos bancos, por falta de garantias sólidas, fatores de restrições, taxas, custos, prazos limites, exigência de avalistas, cartas de garantia de
SGC (Sociedades Garantidoras de Crédito) , fianças, além de recebíveis e ativos das empresas. Segundo empresários relataram que as garantias solicitadas pelos
bancos foram muito além do limite que eles poderiam pagar, devido ao cenário do mercado.

REFERENCIAS

ASSAF NETO, Alexandre, SILVA, Cezar AugustoTibúrco. Administração do Capital de Giro . 2. ed. São Paulo : Atlas,1997. Fonte:
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/22/o-que-falta-para-credito-chegar-a-micro-empresario.htm Fonte:
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/governo-anuncia-linha-de-credito-para-folha-de-pagamento,5643ee1b30d11710VgnVCM1000004c00210aRCRD
Fonte: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/ES/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/RELAT%C3%93RIO%20IMPACTO%20COVID%20-%20CORRETO.pdf
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3685977 - LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A Burocracia na liberação do capital de giro na crise do coronavírus

INTRODUCAO

Segundo ASSAF NETO (1997), o capital de giro tem uma participação relevante no desempenho operacionais das empresas, cobrindo geralmente mais que a metade
dos seus ativos totais investidos. O governo brasileiro apresentou medidas positivas, para ajudar micro, pequenas e medias empresas na crise do Covid- 19, mas
como nada é perfeito no nosso país, houve muita demora para o lançamento dos programas e o excesso de burocracia para aprovação do capital de giro, estão
dificultando a liberação de recursos. A burocracia foi tanto, que as empresas entraram no vermelho e com isso já não conseguem crédito, por que estão
inadimplentes.

OBJETIVOS
O referido estudo tem como objetivo demostrar com o excesso de burocracia em relação a liberação do capital de giro para empresas, em relação a crise no
coronavirus, teve um impacto negativo, causando assim a falência de algumas micro, pequenas e medias empresas.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, e revistas especializadas em gestão financeira.

RESULTADOS

Um estudo realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostrou o
crescimento de 8% da proporção de empresários que buscaram crédito entre os dias 7 de abril e 5 de maio. Apesar do aumento, o estudo afirma que 86% dos
empreendedores que buscaram crédito tiveram o empréstimo negado ou aguardam análise. De acordo com a pesquisa, desde o início das medidas de isolamento
devido ao novo coronavírus, somente 14% dos empresários que solicitaram o crédito tiveram sucesso.

CONCLUSOES

A burocracia, excessos de exigências e a demora de resposta dos grandes bancos na liberação do capital de giro, foi um dos agravantes para o fechamento de
algumas empresas, em tempos de pandemia. O governo deliberou 40 bilhões, para micro, pequenas e médias empresas, porém devido ao excesso de burocracias,
onde umas de suas exigências das linhas empresariais são as variáveis documentações, mesmo que as empresas consigam entregar todos estes documentos, ainda
sim à recusas de créditos dos bancos, por falta de garantias sólidas, fatores de restrições, taxas, custos, prazos limites, exigência de avalistas, cartas de garantia de
SGC (Sociedades Garantidoras de Crédito) , fianças, além de recebíveis e ativos das empresas. Segundo empresários relataram que as garantias solicitadas pelos
bancos foram muito além do limite que eles poderiam pagar, devido ao cenário do mercado.

REFERENCIAS

ASSAF NETO, Alexandre, SILVA, Cezar AugustoTibúrco. Administração do Capital de Giro . 2. ed. São Paulo : Atlas,1997. Fonte:
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/22/o-que-falta-para-credito-chegar-a-micro-empresario.htm Fonte:
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/governo-anuncia-linha-de-credito-para-folha-de-pagamento,5643ee1b30d11710VgnVCM1000004c00210aRCRD
Fonte: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/ES/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/RELAT%C3%93RIO%20IMPACTO%20COVID%20-%20CORRETO.pdf
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3686914 - ANDRESSA LIMA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A Burocracia na liberação do capital de giro na crise do coronavírus

INTRODUCAO

Segundo ASSAF NETO (1997), o capital de giro tem uma participação relevante no desempenho operacionais das empresas, cobrindo geralmente mais que a metade
dos seus ativos totais investidos. O governo brasileiro apresentou medidas positivas, para ajudar micro, pequenas e medias empresas na crise do Covid- 19, mas
como nada é perfeito no nosso país, houve muita demora para o lançamento dos programas e o excesso de burocracia para aprovação do capital de giro, estão
dificultando a liberação de recursos. A burocracia foi tanto, que as empresas entraram no vermelho e com isso já não conseguem crédito, por que estão
inadimplentes.

OBJETIVOS
O referido estudo tem como objetivo demostrar com o excesso de burocracia em relação a liberação do capital de giro para empresas, em relação a crise no
coronavirus, teve um impacto negativo, causando assim a falência de algumas micro, pequenas e medias empresas.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, e revistas especializadas em gestão financeira.

RESULTADOS

Um estudo realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostrou o
crescimento de 8% da proporção de empresários que buscaram crédito entre os dias 7 de abril e 5 de maio. Apesar do aumento, o estudo afirma que 86% dos
empreendedores que buscaram crédito tiveram o empréstimo negado ou aguardam análise. De acordo com a pesquisa, desde o início das medidas de isolamento
devido ao novo coronavírus, somente 14% dos empresários que solicitaram o crédito tiveram sucesso.

CONCLUSOES

A burocracia, excessos de exigências e a demora de resposta dos grandes bancos na liberação do capital de giro, foi um dos agravantes para o fechamento de
algumas empresas, em tempos de pandemia. O governo deliberou 40 bilhões, para micro, pequenas e médias empresas, porém devido ao excesso de burocracias,
onde umas de suas exigências das linhas empresariais são as variáveis documentações, mesmo que as empresas consigam entregar todos estes documentos, ainda
sim à recusas de créditos dos bancos, por falta de garantias sólidas, fatores de restrições, taxas, custos, prazos limites, exigência de avalistas, cartas de garantia de
SGC (Sociedades Garantidoras de Crédito) , fianças, além de recebíveis e ativos das empresas. Segundo empresários relataram que as garantias solicitadas pelos
bancos foram muito além do limite que eles poderiam pagar, devido ao cenário do mercado.

REFERENCIAS

ASSAF NETO, Alexandre, SILVA, Cezar AugustoTibúrco. Administração do Capital de Giro . 2. ed. São Paulo : Atlas,1997. Fonte:
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/22/o-que-falta-para-credito-chegar-a-micro-empresario.htm Fonte:
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/governo-anuncia-linha-de-credito-para-folha-de-pagamento,5643ee1b30d11710VgnVCM1000004c00210aRCRD
Fonte: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/ES/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/RELAT%C3%93RIO%20IMPACTO%20COVID%20-%20CORRETO.pdf
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3705790 - LUZIA ADRIANA PINHEIRO DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A Burocracia na liberação do capital de giro na crise do coronavírus

INTRODUCAO

Segundo ASSAF NETO (1997), o capital de giro tem uma participação relevante no desempenho operacionais das empresas, cobrindo geralmente mais que a metade
dos seus ativos totais investidos. O governo brasileiro apresentou medidas positivas, para ajudar micro, pequenas e medias empresas na crise do Covid- 19, mas
como nada é perfeito no nosso país, houve muita demora para o lançamento dos programas e o excesso de burocracia para aprovação do capital de giro, estão
dificultando a liberação de recursos. A burocracia foi tanto, que as empresas entraram no vermelho e com isso já não conseguem crédito, por que estão
inadimplentes.

OBJETIVOS
O referido estudo tem como objetivo demostrar com o excesso de burocracia em relação a liberação do capital de giro para empresas, em relação a crise no
coronavirus, teve um impacto negativo, causando assim a falência de algumas micro, pequenas e medias empresas.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, e revistas especializadas em gestão financeira.

RESULTADOS

Um estudo realizado pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostrou o
crescimento de 8% da proporção de empresários que buscaram crédito entre os dias 7 de abril e 5 de maio. Apesar do aumento, o estudo afirma que 86% dos
empreendedores que buscaram crédito tiveram o empréstimo negado ou aguardam análise. De acordo com a pesquisa, desde o início das medidas de isolamento
devido ao novo coronavírus, somente 14% dos empresários que solicitaram o crédito tiveram sucesso.

CONCLUSOES

A burocracia, excessos de exigências e a demora de resposta dos grandes bancos na liberação do capital de giro, foi um dos agravantes para o fechamento de
algumas empresas, em tempos de pandemia. O governo deliberou 40 bilhões, para micro, pequenas e médias empresas, porém devido ao excesso de burocracias,
onde umas de suas exigências das linhas empresariais são as variáveis documentações, mesmo que as empresas consigam entregar todos estes documentos, ainda
sim à recusas de créditos dos bancos, por falta de garantias sólidas, fatores de restrições, taxas, custos, prazos limites, exigência de avalistas, cartas de garantia de
SGC (Sociedades Garantidoras de Crédito) , fianças, além de recebíveis e ativos das empresas. Segundo empresários relataram que as garantias solicitadas pelos
bancos foram muito além do limite que eles poderiam pagar, devido ao cenário do mercado.

REFERENCIAS

ASSAF NETO, Alexandre, SILVA, Cezar AugustoTibúrco. Administração do Capital de Giro . 2. ed. São Paulo : Atlas,1997. Fonte:
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/22/o-que-falta-para-credito-chegar-a-micro-empresario.htm Fonte:
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/governo-anuncia-linha-de-credito-para-folha-de-pagamento,5643ee1b30d11710VgnVCM1000004c00210aRCRD
Fonte: https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/ES/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/RELAT%C3%93RIO%20IMPACTO%20COVID%20-%20CORRETO.pdf
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2804468 - RAFAELA PINHEIRO DE SOUSA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Comportamento do consumidor Brasileiro diante dos aplicativos de Fast Food durante a pandemia

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus está provocando impactos em todas as áreas da economia global, segundo uma análise do McKinsey Global Institute (2020). A
restrição da circulação e as regras de distanciamento estão fazendo com que a sociedade se adapte a um cenário bem diferente do que era visto há alguns meses.
Se, por um lado, algumas atividades foram paralisadas ou reduzidas, por outro, alguns serviços estão com uma demanda maior. É o caso da utilização das
plataformas de entrega.

OBJETIVOS Analisar o comportamento do consumidor de aplicativos de fast food.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa adotada para a elaboração do presente artigo é a pesquisa documental que, segundo Fachin (2017), corresponde a toda a informação
coletada, seja de forma oral ou escrita. Utilizou-se de três estudos publicados acerca da temática deste artigo. Sendo eles, pesquisas KANTAR, SEBRAE e Nielsen.

RESULTADOS

A mudança de hábito das pessoas durante essa pandemia não é temporária. O que podemos ver agora é o que chamamos de “novo normal”. Com o distanciamento
social, as maneiras de se alimentar, adquirir novos produtos e de entretenimento foram alteradas drasticamente. As compras online tiveram um crescimento
absurdo, deixando um pouco de lado a compra de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos que eram itens mais comuns nesse modelo, e passando para compra
de supermercado por exemplo. As pessoas passaram a fazer compras grandes e pequenas de mantimentos alimentícios, higiene, beleza e outros, através de
aplicativos de entrega.

CONCLUSOES
O estudo nos mostra o aumento da procura por aplicativos de entrega para a mais variada necessidade. Substituição de idas ao supermercado por compras de
alimentos na internet. Aumento no uso das plataformas de streaming, na compra em fast foods. Pudemos observar que essa onda de compras de diversos tipos de
produtos através de e-commerce foi uma consequência da pandemia do novo COVID-19 mas que a partir de agora, fará parte da vida dos brasileiros.

REFERENCIAS
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment?
action=download https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/covid-19/ https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/estudo-mostra-novo-
comportamento-do-consumidor-diante-da-pandemia,9388ad41eab21710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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3505995 - ANA CLARA CAVALCANTE SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Comportamento do consumidor Brasileiro diante dos aplicativos de Fast Food durante a pandemia

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus está provocando impactos em todas as áreas da economia global, segundo uma análise do McKinsey Global Institute (2020). A
restrição da circulação e as regras de distanciamento estão fazendo com que a sociedade se adapte a um cenário bem diferente do que era visto há alguns meses.
Se, por um lado, algumas atividades foram paralisadas ou reduzidas, por outro, alguns serviços estão com uma demanda maior. É o caso da utilização das
plataformas de entrega.

OBJETIVOS Analisar o comportamento do consumidor de aplicativos de fast food.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa adotada para a elaboração do presente artigo é a pesquisa documental que, segundo Fachin (2017), corresponde a toda a informação
coletada, seja de forma oral ou escrita. Utilizou-se de três estudos publicados acerca da temática deste artigo. Sendo eles, pesquisas KANTAR, SEBRAE e Nielsen.

RESULTADOS

A mudança de hábito das pessoas durante essa pandemia não é temporária. O que podemos ver agora é o que chamamos de “novo normal”. Com o distanciamento
social, as maneiras de se alimentar, adquirir novos produtos e de entretenimento foram alteradas drasticamente. As compras online tiveram um crescimento
absurdo, deixando um pouco de lado a compra de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos que eram itens mais comuns nesse modelo, e passando para compra
de supermercado por exemplo. As pessoas passaram a fazer compras grandes e pequenas de mantimentos alimentícios, higiene, beleza e outros, através de
aplicativos de entrega.

CONCLUSOES
O estudo nos mostra o aumento da procura por aplicativos de entrega para a mais variada necessidade. Substituição de idas ao supermercado por compras de
alimentos na internet. Aumento no uso das plataformas de streaming, na compra em fast foods. Pudemos observar que essa onda de compras de diversos tipos de
produtos através de e-commerce foi uma consequência da pandemia do novo COVID-19 mas que a partir de agora, fará parte da vida dos brasileiros.

REFERENCIAS
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment?
action=download https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/covid-19/ https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/estudo-mostra-novo-
comportamento-do-consumidor-diante-da-pandemia,9388ad41eab21710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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3614247 - VANESSA SILVA BOTELHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Comportamento do consumidor Brasileiro diante dos aplicativos de Fast Food durante a pandemia

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus está provocando impactos em todas as áreas da economia global, segundo uma análise do McKinsey Global Institute (2020). A
restrição da circulação e as regras de distanciamento estão fazendo com que a sociedade se adapte a um cenário bem diferente do que era visto há alguns meses.
Se, por um lado, algumas atividades foram paralisadas ou reduzidas, por outro, alguns serviços estão com uma demanda maior. É o caso da utilização das
plataformas de entrega.

OBJETIVOS Analisar o comportamento do consumidor de aplicativos de fast food.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa adotada para a elaboração do presente artigo é a pesquisa documental que, segundo Fachin (2017), corresponde a toda a informação
coletada, seja de forma oral ou escrita. Utilizou-se de três estudos publicados acerca da temática deste artigo. Sendo eles, pesquisas KANTAR, SEBRAE e Nielsen.

RESULTADOS

A mudança de hábito das pessoas durante essa pandemia não é temporária. O que podemos ver agora é o que chamamos de “novo normal”. Com o distanciamento
social, as maneiras de se alimentar, adquirir novos produtos e de entretenimento foram alteradas drasticamente. As compras online tiveram um crescimento
absurdo, deixando um pouco de lado a compra de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos que eram itens mais comuns nesse modelo, e passando para compra
de supermercado por exemplo. As pessoas passaram a fazer compras grandes e pequenas de mantimentos alimentícios, higiene, beleza e outros, através de
aplicativos de entrega.

CONCLUSOES
O estudo nos mostra o aumento da procura por aplicativos de entrega para a mais variada necessidade. Substituição de idas ao supermercado por compras de
alimentos na internet. Aumento no uso das plataformas de streaming, na compra em fast foods. Pudemos observar que essa onda de compras de diversos tipos de
produtos através de e-commerce foi uma consequência da pandemia do novo COVID-19 mas que a partir de agora, fará parte da vida dos brasileiros.

REFERENCIAS
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment?
action=download https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/covid-19/ https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/estudo-mostra-novo-
comportamento-do-consumidor-diante-da-pandemia,9388ad41eab21710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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3630668 - DANIELA SANTOS DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Comportamento do consumidor Brasileiro diante dos aplicativos de Fast Food durante a pandemia

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus está provocando impactos em todas as áreas da economia global, segundo uma análise do McKinsey Global Institute (2020). A
restrição da circulação e as regras de distanciamento estão fazendo com que a sociedade se adapte a um cenário bem diferente do que era visto há alguns meses.
Se, por um lado, algumas atividades foram paralisadas ou reduzidas, por outro, alguns serviços estão com uma demanda maior. É o caso da utilização das
plataformas de entrega.

OBJETIVOS Analisar o comportamento do consumidor de aplicativos de fast food.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa adotada para a elaboração do presente artigo é a pesquisa documental que, segundo Fachin (2017), corresponde a toda a informação
coletada, seja de forma oral ou escrita. Utilizou-se de três estudos publicados acerca da temática deste artigo. Sendo eles, pesquisas KANTAR, SEBRAE e Nielsen.

RESULTADOS

A mudança de hábito das pessoas durante essa pandemia não é temporária. O que podemos ver agora é o que chamamos de “novo normal”. Com o distanciamento
social, as maneiras de se alimentar, adquirir novos produtos e de entretenimento foram alteradas drasticamente. As compras online tiveram um crescimento
absurdo, deixando um pouco de lado a compra de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos que eram itens mais comuns nesse modelo, e passando para compra
de supermercado por exemplo. As pessoas passaram a fazer compras grandes e pequenas de mantimentos alimentícios, higiene, beleza e outros, através de
aplicativos de entrega.

CONCLUSOES
O estudo nos mostra o aumento da procura por aplicativos de entrega para a mais variada necessidade. Substituição de idas ao supermercado por compras de
alimentos na internet. Aumento no uso das plataformas de streaming, na compra em fast foods. Pudemos observar que essa onda de compras de diversos tipos de
produtos através de e-commerce foi uma consequência da pandemia do novo COVID-19 mas que a partir de agora, fará parte da vida dos brasileiros.

REFERENCIAS
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment?
action=download https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/covid-19/ https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/estudo-mostra-novo-
comportamento-do-consumidor-diante-da-pandemia,9388ad41eab21710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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3630722 - CAMILA OLIVEIRA NUNES DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Marcus Vinicius Warlet da Silva

TITULO Comportamento do consumidor Brasileiro diante dos aplicativos de Fast Food durante a pandemia

INTRODUCAO

A pandemia do novo coronavírus está provocando impactos em todas as áreas da economia global, segundo uma análise do McKinsey Global Institute (2020). A
restrição da circulação e as regras de distanciamento estão fazendo com que a sociedade se adapte a um cenário bem diferente do que era visto há alguns meses.
Se, por um lado, algumas atividades foram paralisadas ou reduzidas, por outro, alguns serviços estão com uma demanda maior. É o caso da utilização das
plataformas de entrega.

OBJETIVOS Analisar o comportamento do consumidor de aplicativos de fast food.

METODOLOGIA
A metodologia de pesquisa adotada para a elaboração do presente artigo é a pesquisa documental que, segundo Fachin (2017), corresponde a toda a informação
coletada, seja de forma oral ou escrita. Utilizou-se de três estudos publicados acerca da temática deste artigo. Sendo eles, pesquisas KANTAR, SEBRAE e Nielsen.

RESULTADOS

A mudança de hábito das pessoas durante essa pandemia não é temporária. O que podemos ver agora é o que chamamos de “novo normal”. Com o distanciamento
social, as maneiras de se alimentar, adquirir novos produtos e de entretenimento foram alteradas drasticamente. As compras online tiveram um crescimento
absurdo, deixando um pouco de lado a compra de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos que eram itens mais comuns nesse modelo, e passando para compra
de supermercado por exemplo. As pessoas passaram a fazer compras grandes e pequenas de mantimentos alimentícios, higiene, beleza e outros, através de
aplicativos de entrega.

CONCLUSOES
O estudo nos mostra o aumento da procura por aplicativos de entrega para a mais variada necessidade. Substituição de idas ao supermercado por compras de
alimentos na internet. Aumento no uso das plataformas de streaming, na compra em fast foods. Pudemos observar que essa onda de compras de diversos tipos de
produtos através de e-commerce foi uma consequência da pandemia do novo COVID-19 mas que a partir de agora, fará parte da vida dos brasileiros.

REFERENCIAS
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment?
action=download https://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/covid-19/ https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/estudo-mostra-novo-
comportamento-do-consumidor-diante-da-pandemia,9388ad41eab21710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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3717054 - DAISY SANTOS CABRAL DE HOLANDA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa JARD SOLUTIONS - COMPANHIA AÉREAS em tempos de pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
Vivemos em uma rotina diária todos os dias, em que precisamos cumprir as tarefas diárias, cumprir com responsabilidades e isso vem acarretando muitos
problemas psicológicos. Pesquisam comprovam que as pessoas que viajam para ter seu lazer, conseguem resetar a mente, assim melhorando seus psicológicos, e
ainda tem oportunidade de conhecer lugares surreais que existe em nosso mundo.

OBJETIVOS
Este projeto tem como principal objetivo apresentar e explicar um pouco sobre a empresa JARD Empresas Aéreas. Analisando outras empresas e fazendo
observações dos pontos positivos e negativos durante a pandemia.

METODOLOGIA

A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no setor da aviação aérea, mesmo antes da pandemia chegar ao Brasil esse já era um dos setores da
economia mais afetado, isso porque muitos voos internacionais já estavam sendo cancelados pelo mundo, esse já era um sinal da crise que estava por vir. No mês
de julho de 2020, em entrevista ao site www.institutomillenium.org.br, Paulo Cesar de Souza e Silva (Ex. CEO da Embraer) cita “O número de passageiros deve cair
pela metade a estimativa prevista inicialmente era que mais de 4 bilhões de pessoas deveriam viajar; depois da pandemia passou a ser de 2 bilhões de pessoas.
Como já previa os especialistas a crise chegou forte, como exemplo foi o pedido de recuperação judicial feito pela Latam, e outras companhias aéreas operando
com o mínimo de suas frotas, outro forte indicio da crise que se instaurou por conta da pandemia foi no início do mês de setembro de 2020, Embraer demitiu 900 de
seus funcionários no Brasil e mais de 1.600 já haviam aderido ao programa de demissão voluntariaria.

RESULTADOS
A queda na demanda de passageiros fez com que as companhias aéreas reduzissem os voos domésticos em 91,61%. A chamada malha aérea essencial conta com
apenas 1.241 voos semanais, em comparação com os 14.781 voos do período anterior à crise. Hoje, o nosso grande problema é o crédito para que possamos
atravessar um período no qual as receitas despencaram.

CONCLUSOES
Concluímos que entre as muitas incertezas futuras para o setor aéreo, está saber como será o comportamento das viagens corporativas. O passageiro empresarial é
responsável pela maior parte da receita das companhias aéreas. A única coisa que dá para afirmar, com certeza, é que não será a mesma aviação, porque não será o
mesmo mundo.

REFERENCIAS

Fonte:https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/07/27/internas_economia,875686/companhias-aereas-se-reinventam-para-enfrentar-a-
crise-instalada-pela.shtml JOSÉ ALBERTO, O MUNDO PÓS-PANDEMIA, 1º edição. Editora: Nova fronteira, 2020. Fonte:https://amenteemaravilhosa.com.br/viajar-
melhora-a-saude-do-cerebro/ LIECHAVICIUS, Claudia. Quer viajar, 1º edição. Editora: Memória visual, 2018. Fonte:https://economia.uol.com.br/todos-a-
bordo/2020/04/11/entrevista-presidente-aber-situacao-companhias-aereas.amp.htm Milton Fernandes. Transporte aéreo no Brasil, 1º edição. Editora: Elsevier, 2015
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4339061 - ADRIANA VASCONCELOS TEIXEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa JARD SOLUTIONS - COMPANHIA AÉREAS em tempos de pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
Vivemos em uma rotina diária todos os dias, em que precisamos cumprir as tarefas diárias, cumprir com responsabilidades e isso vem acarretando muitos
problemas psicológicos. Pesquisam comprovam que as pessoas que viajam para ter seu lazer, conseguem resetar a mente, assim melhorando seus psicológicos, e
ainda tem oportunidade de conhecer lugares surreais que existe em nosso mundo.

OBJETIVOS
Este projeto tem como principal objetivo apresentar e explicar um pouco sobre a empresa JARD Empresas Aéreas. Analisando outras empresas e fazendo
observações dos pontos positivos e negativos durante a pandemia.

METODOLOGIA

A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no setor da aviação aérea, mesmo antes da pandemia chegar ao Brasil esse já era um dos setores da
economia mais afetado, isso porque muitos voos internacionais já estavam sendo cancelados pelo mundo, esse já era um sinal da crise que estava por vir. No mês
de julho de 2020, em entrevista ao site www.institutomillenium.org.br, Paulo Cesar de Souza e Silva (Ex. CEO da Embraer) cita “O número de passageiros deve cair
pela metade a estimativa prevista inicialmente era que mais de 4 bilhões de pessoas deveriam viajar; depois da pandemia passou a ser de 2 bilhões de pessoas.
Como já previa os especialistas a crise chegou forte, como exemplo foi o pedido de recuperação judicial feito pela Latam, e outras companhias aéreas operando
com o mínimo de suas frotas, outro forte indicio da crise que se instaurou por conta da pandemia foi no início do mês de setembro de 2020, Embraer demitiu 900 de
seus funcionários no Brasil e mais de 1.600 já haviam aderido ao programa de demissão voluntariaria.

RESULTADOS
A queda na demanda de passageiros fez com que as companhias aéreas reduzissem os voos domésticos em 91,61%. A chamada malha aérea essencial conta com
apenas 1.241 voos semanais, em comparação com os 14.781 voos do período anterior à crise. Hoje, o nosso grande problema é o crédito para que possamos
atravessar um período no qual as receitas despencaram.

CONCLUSOES
Concluímos que entre as muitas incertezas futuras para o setor aéreo, está saber como será o comportamento das viagens corporativas. O passageiro empresarial é
responsável pela maior parte da receita das companhias aéreas. A única coisa que dá para afirmar, com certeza, é que não será a mesma aviação, porque não será o
mesmo mundo.

REFERENCIAS

Fonte:https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/07/27/internas_economia,875686/companhias-aereas-se-reinventam-para-enfrentar-a-
crise-instalada-pela.shtml JOSÉ ALBERTO, O MUNDO PÓS-PANDEMIA, 1º edição. Editora: Nova fronteira, 2020. Fonte:https://amenteemaravilhosa.com.br/viajar-
melhora-a-saude-do-cerebro/ LIECHAVICIUS, Claudia. Quer viajar, 1º edição. Editora: Memória visual, 2018. Fonte:https://economia.uol.com.br/todos-a-
bordo/2020/04/11/entrevista-presidente-aber-situacao-companhias-aereas.amp.htm Milton Fernandes. Transporte aéreo no Brasil, 1º edição. Editora: Elsevier, 2015
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4387481 - RAFAEL LUCIO VALENTIM 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa JARD SOLUTIONS - COMPANHIA AÉREAS em tempos de pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
Vivemos em uma rotina diária todos os dias, em que precisamos cumprir as tarefas diárias, cumprir com responsabilidades e isso vem acarretando muitos
problemas psicológicos. Pesquisam comprovam que as pessoas que viajam para ter seu lazer, conseguem resetar a mente, assim melhorando seus psicológicos, e
ainda tem oportunidade de conhecer lugares surreais que existe em nosso mundo.

OBJETIVOS
Este projeto tem como principal objetivo apresentar e explicar um pouco sobre a empresa JARD Empresas Aéreas. Analisando outras empresas e fazendo
observações dos pontos positivos e negativos durante a pandemia.

METODOLOGIA

A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no setor da aviação aérea, mesmo antes da pandemia chegar ao Brasil esse já era um dos setores da
economia mais afetado, isso porque muitos voos internacionais já estavam sendo cancelados pelo mundo, esse já era um sinal da crise que estava por vir. No mês
de julho de 2020, em entrevista ao site www.institutomillenium.org.br, Paulo Cesar de Souza e Silva (Ex. CEO da Embraer) cita “O número de passageiros deve cair
pela metade a estimativa prevista inicialmente era que mais de 4 bilhões de pessoas deveriam viajar; depois da pandemia passou a ser de 2 bilhões de pessoas.
Como já previa os especialistas a crise chegou forte, como exemplo foi o pedido de recuperação judicial feito pela Latam, e outras companhias aéreas operando
com o mínimo de suas frotas, outro forte indicio da crise que se instaurou por conta da pandemia foi no início do mês de setembro de 2020, Embraer demitiu 900 de
seus funcionários no Brasil e mais de 1.600 já haviam aderido ao programa de demissão voluntariaria.

RESULTADOS
A queda na demanda de passageiros fez com que as companhias aéreas reduzissem os voos domésticos em 91,61%. A chamada malha aérea essencial conta com
apenas 1.241 voos semanais, em comparação com os 14.781 voos do período anterior à crise. Hoje, o nosso grande problema é o crédito para que possamos
atravessar um período no qual as receitas despencaram.

CONCLUSOES
Concluímos que entre as muitas incertezas futuras para o setor aéreo, está saber como será o comportamento das viagens corporativas. O passageiro empresarial é
responsável pela maior parte da receita das companhias aéreas. A única coisa que dá para afirmar, com certeza, é que não será a mesma aviação, porque não será o
mesmo mundo.

REFERENCIAS

Fonte:https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/07/27/internas_economia,875686/companhias-aereas-se-reinventam-para-enfrentar-a-
crise-instalada-pela.shtml JOSÉ ALBERTO, O MUNDO PÓS-PANDEMIA, 1º edição. Editora: Nova fronteira, 2020. Fonte:https://amenteemaravilhosa.com.br/viajar-
melhora-a-saude-do-cerebro/ LIECHAVICIUS, Claudia. Quer viajar, 1º edição. Editora: Memória visual, 2018. Fonte:https://economia.uol.com.br/todos-a-
bordo/2020/04/11/entrevista-presidente-aber-situacao-companhias-aereas.amp.htm Milton Fernandes. Transporte aéreo no Brasil, 1º edição. Editora: Elsevier, 2015
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4441966 - JULIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa JARD SOLUTIONS - COMPANHIA AÉREAS em tempos de pandemia do coronavírus

INTRODUCAO
Vivemos em uma rotina diária todos os dias, em que precisamos cumprir as tarefas diárias, cumprir com responsabilidades e isso vem acarretando muitos
problemas psicológicos. Pesquisam comprovam que as pessoas que viajam para ter seu lazer, conseguem resetar a mente, assim melhorando seus psicológicos, e
ainda tem oportunidade de conhecer lugares surreais que existe em nosso mundo.

OBJETIVOS
Este projeto tem como principal objetivo apresentar e explicar um pouco sobre a empresa JARD Empresas Aéreas. Analisando outras empresas e fazendo
observações dos pontos positivos e negativos durante a pandemia.

METODOLOGIA

A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no setor da aviação aérea, mesmo antes da pandemia chegar ao Brasil esse já era um dos setores da
economia mais afetado, isso porque muitos voos internacionais já estavam sendo cancelados pelo mundo, esse já era um sinal da crise que estava por vir. No mês
de julho de 2020, em entrevista ao site www.institutomillenium.org.br, Paulo Cesar de Souza e Silva (Ex. CEO da Embraer) cita “O número de passageiros deve cair
pela metade a estimativa prevista inicialmente era que mais de 4 bilhões de pessoas deveriam viajar; depois da pandemia passou a ser de 2 bilhões de pessoas.
Como já previa os especialistas a crise chegou forte, como exemplo foi o pedido de recuperação judicial feito pela Latam, e outras companhias aéreas operando
com o mínimo de suas frotas, outro forte indicio da crise que se instaurou por conta da pandemia foi no início do mês de setembro de 2020, Embraer demitiu 900 de
seus funcionários no Brasil e mais de 1.600 já haviam aderido ao programa de demissão voluntariaria.

RESULTADOS
A queda na demanda de passageiros fez com que as companhias aéreas reduzissem os voos domésticos em 91,61%. A chamada malha aérea essencial conta com
apenas 1.241 voos semanais, em comparação com os 14.781 voos do período anterior à crise. Hoje, o nosso grande problema é o crédito para que possamos
atravessar um período no qual as receitas despencaram.

CONCLUSOES
Concluímos que entre as muitas incertezas futuras para o setor aéreo, está saber como será o comportamento das viagens corporativas. O passageiro empresarial é
responsável pela maior parte da receita das companhias aéreas. A única coisa que dá para afirmar, com certeza, é que não será a mesma aviação, porque não será o
mesmo mundo.

REFERENCIAS

Fonte:https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/07/27/internas_economia,875686/companhias-aereas-se-reinventam-para-enfrentar-a-
crise-instalada-pela.shtml JOSÉ ALBERTO, O MUNDO PÓS-PANDEMIA, 1º edição. Editora: Nova fronteira, 2020. Fonte:https://amenteemaravilhosa.com.br/viajar-
melhora-a-saude-do-cerebro/ LIECHAVICIUS, Claudia. Quer viajar, 1º edição. Editora: Memória visual, 2018. Fonte:https://economia.uol.com.br/todos-a-
bordo/2020/04/11/entrevista-presidente-aber-situacao-companhias-aereas.amp.htm Milton Fernandes. Transporte aéreo no Brasil, 1º edição. Editora: Elsevier, 2015
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3310451 - ISABELLE PALTRINIERI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO Os desafios de vendas durante a pandemia causada pelo Covid-19

INTRODUCAO
O ano de 2020 começou com um momento de muita preocupação, o novo coronavírus ou covid-19, que veio e causou grandes impactos ao redor do mundo,
especialmente na economia. Em consequência, surgiu o medo da queda de vendas. Como essa geração ainda não havia passado por uma pandemia antes,
precisaria procurar reinvenções para continuar com seus negócios.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo mostrar soluções para superar a dificuldade de realizar vendas durante uma pandemia.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos sobre vendas online e durante a pandemia.

RESULTADOS

RESULTADO: Quando se trata de vendas, normalmente é realizado por meio de lojas físicas, até mesmo para gerar uma confiança maior do cliente em relação ao
produto, sendo que parte dos consumidores tende a ser fiel a uma marca com referência de qualidade (REZENDE et al., 2020). Com a circulação de um vírus
altamente contagioso, veio o objetivo de aumentar a taxa de isolamento social, fazendo com que a população saísse de casa por motivos essenciais, causando perda
da forma mais tradicional de fazer compras, a presencial. Entretanto, existem algumas formas de evitar a diminuição de vendas, podendo ser realizada por meio de
sites, aplicativos, redes sociais e WhatsApp. Esses meios de comunicação se tornaram imprescindíveis durante a pandemia, sendo que antes, para Maia (2019) a
internet e canais de comunicação eram vistos apenas como meios informativos com os clientes. De acordo com pesquisas realizadas pelo Ebit | Nielsen Company
(2020) logo no começo da pandemia, foi observado um crescimento maior do que a média em relação aos novos consumidores do e-commerce brasileiro, ou seja,
aqueles que realizaram pela primeira vez uma compra online. Com isso, veio uma grande oportunidade para prospectar e realizar vendas online.

CONCLUSOES
Em um momento como esse, foi preciso realizar adaptações à nova realidade. A pandemia trouxe novos hábitos de consumo e as empresas tiveram a necessidade
de atender as expectativas de seus clientes e metas de vendas. É esperado que essas soluções e oportunidades continuem crescendo com o auxílio da tecnologia já
que ela ajudou muito nesse momento e que ela possa trazer cada vez mais inclusão e apoio a todos.

REFERENCIAS

MAIA, B. I.; OLIVEIRA, M. A.; FUTAMI, A. H. Inovação nos Canais de Comunicação como Forma de Comercialização. 2019. Revista de Administração e Negócios da
Amazônia, vol. 11, n. 4. NIELSEN COMPANY. A Covid-19: comportamento das vendas on-line no Brasil, 2020. Disponível em:
(#60)https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2020/covid-19-comportamento-das-vendas-online-no-brasil/(#62). Acesso em: 26/09/2020. REZENDE, A. A.;
MARCELINO, J. A.; MIYAJI, M. A reinvenção das vendas: as estratégias das empresas brasileiras para gerar receitas na pandemia de covid-19. 2020. Boletim de
Conjuntura (BOCA).
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3543277 - LARA SOUZA REIS DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO Os desafios de vendas durante a pandemia causada pelo Covid-19

INTRODUCAO
O ano de 2020 começou com um momento de muita preocupação, o novo coronavírus ou covid-19, que veio e causou grandes impactos ao redor do mundo,
especialmente na economia. Em consequência, surgiu o medo da queda de vendas. Como essa geração ainda não havia passado por uma pandemia antes,
precisaria procurar reinvenções para continuar com seus negócios.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo mostrar soluções para superar a dificuldade de realizar vendas durante uma pandemia.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos sobre vendas online e durante a pandemia.

RESULTADOS

RESULTADO: Quando se trata de vendas, normalmente é realizado por meio de lojas físicas, até mesmo para gerar uma confiança maior do cliente em relação ao
produto, sendo que parte dos consumidores tende a ser fiel a uma marca com referência de qualidade (REZENDE et al., 2020). Com a circulação de um vírus
altamente contagioso, veio o objetivo de aumentar a taxa de isolamento social, fazendo com que a população saísse de casa por motivos essenciais, causando perda
da forma mais tradicional de fazer compras, a presencial. Entretanto, existem algumas formas de evitar a diminuição de vendas, podendo ser realizada por meio de
sites, aplicativos, redes sociais e WhatsApp. Esses meios de comunicação se tornaram imprescindíveis durante a pandemia, sendo que antes, para Maia (2019) a
internet e canais de comunicação eram vistos apenas como meios informativos com os clientes. De acordo com pesquisas realizadas pelo Ebit | Nielsen Company
(2020) logo no começo da pandemia, foi observado um crescimento maior do que a média em relação aos novos consumidores do e-commerce brasileiro, ou seja,
aqueles que realizaram pela primeira vez uma compra online. Com isso, veio uma grande oportunidade para prospectar e realizar vendas online.

CONCLUSOES
Em um momento como esse, foi preciso realizar adaptações à nova realidade. A pandemia trouxe novos hábitos de consumo e as empresas tiveram a necessidade
de atender as expectativas de seus clientes e metas de vendas. É esperado que essas soluções e oportunidades continuem crescendo com o auxílio da tecnologia já
que ela ajudou muito nesse momento e que ela possa trazer cada vez mais inclusão e apoio a todos.

REFERENCIAS

MAIA, B. I.; OLIVEIRA, M. A.; FUTAMI, A. H. Inovação nos Canais de Comunicação como Forma de Comercialização. 2019. Revista de Administração e Negócios da
Amazônia, vol. 11, n. 4. NIELSEN COMPANY. A Covid-19: comportamento das vendas on-line no Brasil, 2020. Disponível em:
(#60)https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2020/covid-19-comportamento-das-vendas-online-no-brasil/(#62). Acesso em: 26/09/2020. REZENDE, A. A.;
MARCELINO, J. A.; MIYAJI, M. A reinvenção das vendas: as estratégias das empresas brasileiras para gerar receitas na pandemia de covid-19. 2020. Boletim de
Conjuntura (BOCA).
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3628442 - VINICIUS MATOS DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO Os desafios de vendas durante a pandemia causada pelo Covid-19

INTRODUCAO
O ano de 2020 começou com um momento de muita preocupação, o novo coronavírus ou covid-19, que veio e causou grandes impactos ao redor do mundo,
especialmente na economia. Em consequência, surgiu o medo da queda de vendas. Como essa geração ainda não havia passado por uma pandemia antes,
precisaria procurar reinvenções para continuar com seus negócios.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo mostrar soluções para superar a dificuldade de realizar vendas durante uma pandemia.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos sobre vendas online e durante a pandemia.

RESULTADOS

RESULTADO: Quando se trata de vendas, normalmente é realizado por meio de lojas físicas, até mesmo para gerar uma confiança maior do cliente em relação ao
produto, sendo que parte dos consumidores tende a ser fiel a uma marca com referência de qualidade (REZENDE et al., 2020). Com a circulação de um vírus
altamente contagioso, veio o objetivo de aumentar a taxa de isolamento social, fazendo com que a população saísse de casa por motivos essenciais, causando perda
da forma mais tradicional de fazer compras, a presencial. Entretanto, existem algumas formas de evitar a diminuição de vendas, podendo ser realizada por meio de
sites, aplicativos, redes sociais e WhatsApp. Esses meios de comunicação se tornaram imprescindíveis durante a pandemia, sendo que antes, para Maia (2019) a
internet e canais de comunicação eram vistos apenas como meios informativos com os clientes. De acordo com pesquisas realizadas pelo Ebit | Nielsen Company
(2020) logo no começo da pandemia, foi observado um crescimento maior do que a média em relação aos novos consumidores do e-commerce brasileiro, ou seja,
aqueles que realizaram pela primeira vez uma compra online. Com isso, veio uma grande oportunidade para prospectar e realizar vendas online.

CONCLUSOES
Em um momento como esse, foi preciso realizar adaptações à nova realidade. A pandemia trouxe novos hábitos de consumo e as empresas tiveram a necessidade
de atender as expectativas de seus clientes e metas de vendas. É esperado que essas soluções e oportunidades continuem crescendo com o auxílio da tecnologia já
que ela ajudou muito nesse momento e que ela possa trazer cada vez mais inclusão e apoio a todos.

REFERENCIAS

MAIA, B. I.; OLIVEIRA, M. A.; FUTAMI, A. H. Inovação nos Canais de Comunicação como Forma de Comercialização. 2019. Revista de Administração e Negócios da
Amazônia, vol. 11, n. 4. NIELSEN COMPANY. A Covid-19: comportamento das vendas on-line no Brasil, 2020. Disponível em:
(#60)https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2020/covid-19-comportamento-das-vendas-online-no-brasil/(#62). Acesso em: 26/09/2020. REZENDE, A. A.;
MARCELINO, J. A.; MIYAJI, M. A reinvenção das vendas: as estratégias das empresas brasileiras para gerar receitas na pandemia de covid-19. 2020. Boletim de
Conjuntura (BOCA).
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3686965 - PATRICK RHUAN RODRIGUES DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO Os desafios de vendas durante a pandemia causada pelo Covid-19

INTRODUCAO
O ano de 2020 começou com um momento de muita preocupação, o novo coronavírus ou covid-19, que veio e causou grandes impactos ao redor do mundo,
especialmente na economia. Em consequência, surgiu o medo da queda de vendas. Como essa geração ainda não havia passado por uma pandemia antes,
precisaria procurar reinvenções para continuar com seus negócios.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo mostrar soluções para superar a dificuldade de realizar vendas durante uma pandemia.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos sobre vendas online e durante a pandemia.

RESULTADOS

RESULTADO: Quando se trata de vendas, normalmente é realizado por meio de lojas físicas, até mesmo para gerar uma confiança maior do cliente em relação ao
produto, sendo que parte dos consumidores tende a ser fiel a uma marca com referência de qualidade (REZENDE et al., 2020). Com a circulação de um vírus
altamente contagioso, veio o objetivo de aumentar a taxa de isolamento social, fazendo com que a população saísse de casa por motivos essenciais, causando perda
da forma mais tradicional de fazer compras, a presencial. Entretanto, existem algumas formas de evitar a diminuição de vendas, podendo ser realizada por meio de
sites, aplicativos, redes sociais e WhatsApp. Esses meios de comunicação se tornaram imprescindíveis durante a pandemia, sendo que antes, para Maia (2019) a
internet e canais de comunicação eram vistos apenas como meios informativos com os clientes. De acordo com pesquisas realizadas pelo Ebit | Nielsen Company
(2020) logo no começo da pandemia, foi observado um crescimento maior do que a média em relação aos novos consumidores do e-commerce brasileiro, ou seja,
aqueles que realizaram pela primeira vez uma compra online. Com isso, veio uma grande oportunidade para prospectar e realizar vendas online.

CONCLUSOES
Em um momento como esse, foi preciso realizar adaptações à nova realidade. A pandemia trouxe novos hábitos de consumo e as empresas tiveram a necessidade
de atender as expectativas de seus clientes e metas de vendas. É esperado que essas soluções e oportunidades continuem crescendo com o auxílio da tecnologia já
que ela ajudou muito nesse momento e que ela possa trazer cada vez mais inclusão e apoio a todos.

REFERENCIAS

MAIA, B. I.; OLIVEIRA, M. A.; FUTAMI, A. H. Inovação nos Canais de Comunicação como Forma de Comercialização. 2019. Revista de Administração e Negócios da
Amazônia, vol. 11, n. 4. NIELSEN COMPANY. A Covid-19: comportamento das vendas on-line no Brasil, 2020. Disponível em:
(#60)https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2020/covid-19-comportamento-das-vendas-online-no-brasil/(#62). Acesso em: 26/09/2020. REZENDE, A. A.;
MARCELINO, J. A.; MIYAJI, M. A reinvenção das vendas: as estratégias das empresas brasileiras para gerar receitas na pandemia de covid-19. 2020. Boletim de
Conjuntura (BOCA).
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3957314 - DARLENE DA SILVA LIMA DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO Os desafios de vendas durante a pandemia causada pelo Covid-19

INTRODUCAO
O ano de 2020 começou com um momento de muita preocupação, o novo coronavírus ou covid-19, que veio e causou grandes impactos ao redor do mundo,
especialmente na economia. Em consequência, surgiu o medo da queda de vendas. Como essa geração ainda não havia passado por uma pandemia antes,
precisaria procurar reinvenções para continuar com seus negócios.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo mostrar soluções para superar a dificuldade de realizar vendas durante uma pandemia.

METODOLOGIA O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos sobre vendas online e durante a pandemia.

RESULTADOS

RESULTADO: Quando se trata de vendas, normalmente é realizado por meio de lojas físicas, até mesmo para gerar uma confiança maior do cliente em relação ao
produto, sendo que parte dos consumidores tende a ser fiel a uma marca com referência de qualidade (REZENDE et al., 2020). Com a circulação de um vírus
altamente contagioso, veio o objetivo de aumentar a taxa de isolamento social, fazendo com que a população saísse de casa por motivos essenciais, causando perda
da forma mais tradicional de fazer compras, a presencial. Entretanto, existem algumas formas de evitar a diminuição de vendas, podendo ser realizada por meio de
sites, aplicativos, redes sociais e WhatsApp. Esses meios de comunicação se tornaram imprescindíveis durante a pandemia, sendo que antes, para Maia (2019) a
internet e canais de comunicação eram vistos apenas como meios informativos com os clientes. De acordo com pesquisas realizadas pelo Ebit | Nielsen Company
(2020) logo no começo da pandemia, foi observado um crescimento maior do que a média em relação aos novos consumidores do e-commerce brasileiro, ou seja,
aqueles que realizaram pela primeira vez uma compra online. Com isso, veio uma grande oportunidade para prospectar e realizar vendas online.

CONCLUSOES
Em um momento como esse, foi preciso realizar adaptações à nova realidade. A pandemia trouxe novos hábitos de consumo e as empresas tiveram a necessidade
de atender as expectativas de seus clientes e metas de vendas. É esperado que essas soluções e oportunidades continuem crescendo com o auxílio da tecnologia já
que ela ajudou muito nesse momento e que ela possa trazer cada vez mais inclusão e apoio a todos.

REFERENCIAS

MAIA, B. I.; OLIVEIRA, M. A.; FUTAMI, A. H. Inovação nos Canais de Comunicação como Forma de Comercialização. 2019. Revista de Administração e Negócios da
Amazônia, vol. 11, n. 4. NIELSEN COMPANY. A Covid-19: comportamento das vendas on-line no Brasil, 2020. Disponível em:
(#60)https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2020/covid-19-comportamento-das-vendas-online-no-brasil/(#62). Acesso em: 26/09/2020. REZENDE, A. A.;
MARCELINO, J. A.; MIYAJI, M. A reinvenção das vendas: as estratégias das empresas brasileiras para gerar receitas na pandemia de covid-19. 2020. Boletim de
Conjuntura (BOCA).
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4268717 - ELIETH DINIZ DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa Moto Peças Speed e os reflexos da pandemia

INTRODUCAO
A pandemia fez que muitas empresas saíssem da sua zona de conforto e se inovarem para que o prejuízo não fosse tão grande, e nós da Moto Peças Speed LTDA.
não ficamos parados e inovamos, para gerar segurança para os clientes e funcionários e gerar lucro.

OBJETIVOS Identificar e implementar inovações para não ser tão afetado neste momento de crise econômica.

METODOLOGIA
Identificar que durante a pandemia, evidenciou-se a necessidade de novos investimentos em tecnologia, serviço de delivery, de forma a transmitir segurança para o
cliente na loja física.

RESULTADOS

Com a pandemia a tecnologia foi um grande passo para as empresas para se manterem no mercado, e conosco não foi diferente, investimos em nosso Site para ser
mais acessível e facilitar para o cliente e transmitir segurança para efetuar a compra virtualmente, com isso nosso diferencial foi muito importante, o sistema delivery
de entrega rápida. O serviço de delivery teve um crescimento muito grande e ajudou bastante para que não ficamos parados sem gerar capital. Com a quarentena o
serviço fez que nossas vendas não caíssem e se matemos firmes no mercado. Para que isso ocorresse tudo bem e não tivesse grandes oscilações no atendimento e
nas entregas e no lucro, aprimoramos nosso atendimento on-line, contratando mais pessoas e fornecemos mais meios de comunicações para ter mais acesso com
o cliente e facilitar o atendimento, a venda, a entrega e o pós vendas. Para a reabertura da loja física fizemos também grandes investimentos, com totens com álcool
em gel, medidores de temperatura para medir a temperatura de nossos funcionários e clientes, totens digitais com todos os produtos e maquinha de para
pagamento para facilitar, agilizar e evitar o contato físico, para a prevenção do vírus.

CONCLUSOES
Com a pandemia não podemos ficar parados sem inovar, temos que sair da zona de conforto para nos manter firme e cresce cada vez mais no mercado. Isso mostra
que nenhuma dificuldade pode ser o fim de uma organização, basta você se revolucionar e inovar que o objetivo será alcançado.

REFERENCIAS

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/21/interna_cidadesdf,835712/servico-de-delivery-esta-em-alta-com-a-pandemia-de-
coronavirus.shtml http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-apresenta-protocolo-de-seguranca-para-reabertura-de-lojas-de-rua-e-
shoppings,19de476d40024710VgnVCM1000004c00210aRCRD https://autoatendimento.wordpress.com/2013/10/07/os-beneficios-dos-totens-digitais-para-as-
empresas/ CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. https://endeavor.org.br/inovacao/a-cultura-de-
inovacao-nas-empresas/
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4287100 - CATIA SOARES PO DE CARVALHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa Moto Peças Speed e os reflexos da pandemia

INTRODUCAO
A pandemia fez que muitas empresas saíssem da sua zona de conforto e se inovarem para que o prejuízo não fosse tão grande, e nós da Moto Peças Speed LTDA.
não ficamos parados e inovamos, para gerar segurança para os clientes e funcionários e gerar lucro.

OBJETIVOS Identificar e implementar inovações para não ser tão afetado neste momento de crise econômica.

METODOLOGIA
Identificar que durante a pandemia, evidenciou-se a necessidade de novos investimentos em tecnologia, serviço de delivery, de forma a transmitir segurança para o
cliente na loja física.

RESULTADOS

Com a pandemia a tecnologia foi um grande passo para as empresas para se manterem no mercado, e conosco não foi diferente, investimos em nosso Site para ser
mais acessível e facilitar para o cliente e transmitir segurança para efetuar a compra virtualmente, com isso nosso diferencial foi muito importante, o sistema delivery
de entrega rápida. O serviço de delivery teve um crescimento muito grande e ajudou bastante para que não ficamos parados sem gerar capital. Com a quarentena o
serviço fez que nossas vendas não caíssem e se matemos firmes no mercado. Para que isso ocorresse tudo bem e não tivesse grandes oscilações no atendimento e
nas entregas e no lucro, aprimoramos nosso atendimento on-line, contratando mais pessoas e fornecemos mais meios de comunicações para ter mais acesso com
o cliente e facilitar o atendimento, a venda, a entrega e o pós vendas. Para a reabertura da loja física fizemos também grandes investimentos, com totens com álcool
em gel, medidores de temperatura para medir a temperatura de nossos funcionários e clientes, totens digitais com todos os produtos e maquinha de para
pagamento para facilitar, agilizar e evitar o contato físico, para a prevenção do vírus.

CONCLUSOES
Com a pandemia não podemos ficar parados sem inovar, temos que sair da zona de conforto para nos manter firme e cresce cada vez mais no mercado. Isso mostra
que nenhuma dificuldade pode ser o fim de uma organização, basta você se revolucionar e inovar que o objetivo será alcançado.

REFERENCIAS

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/21/interna_cidadesdf,835712/servico-de-delivery-esta-em-alta-com-a-pandemia-de-
coronavirus.shtml http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-apresenta-protocolo-de-seguranca-para-reabertura-de-lojas-de-rua-e-
shoppings,19de476d40024710VgnVCM1000004c00210aRCRD https://autoatendimento.wordpress.com/2013/10/07/os-beneficios-dos-totens-digitais-para-as-
empresas/ CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. https://endeavor.org.br/inovacao/a-cultura-de-
inovacao-nas-empresas/
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4325184 - BRUNO JOSE DE SOUSA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa Moto Peças Speed e os reflexos da pandemia

INTRODUCAO
A pandemia fez que muitas empresas saíssem da sua zona de conforto e se inovarem para que o prejuízo não fosse tão grande, e nós da Moto Peças Speed LTDA.
não ficamos parados e inovamos, para gerar segurança para os clientes e funcionários e gerar lucro.

OBJETIVOS Identificar e implementar inovações para não ser tão afetado neste momento de crise econômica.

METODOLOGIA
Identificar que durante a pandemia, evidenciou-se a necessidade de novos investimentos em tecnologia, serviço de delivery, de forma a transmitir segurança para o
cliente na loja física.

RESULTADOS

Com a pandemia a tecnologia foi um grande passo para as empresas para se manterem no mercado, e conosco não foi diferente, investimos em nosso Site para ser
mais acessível e facilitar para o cliente e transmitir segurança para efetuar a compra virtualmente, com isso nosso diferencial foi muito importante, o sistema delivery
de entrega rápida. O serviço de delivery teve um crescimento muito grande e ajudou bastante para que não ficamos parados sem gerar capital. Com a quarentena o
serviço fez que nossas vendas não caíssem e se matemos firmes no mercado. Para que isso ocorresse tudo bem e não tivesse grandes oscilações no atendimento e
nas entregas e no lucro, aprimoramos nosso atendimento on-line, contratando mais pessoas e fornecemos mais meios de comunicações para ter mais acesso com
o cliente e facilitar o atendimento, a venda, a entrega e o pós vendas. Para a reabertura da loja física fizemos também grandes investimentos, com totens com álcool
em gel, medidores de temperatura para medir a temperatura de nossos funcionários e clientes, totens digitais com todos os produtos e maquinha de para
pagamento para facilitar, agilizar e evitar o contato físico, para a prevenção do vírus.

CONCLUSOES
Com a pandemia não podemos ficar parados sem inovar, temos que sair da zona de conforto para nos manter firme e cresce cada vez mais no mercado. Isso mostra
que nenhuma dificuldade pode ser o fim de uma organização, basta você se revolucionar e inovar que o objetivo será alcançado.

REFERENCIAS

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/21/interna_cidadesdf,835712/servico-de-delivery-esta-em-alta-com-a-pandemia-de-
coronavirus.shtml http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-apresenta-protocolo-de-seguranca-para-reabertura-de-lojas-de-rua-e-
shoppings,19de476d40024710VgnVCM1000004c00210aRCRD https://autoatendimento.wordpress.com/2013/10/07/os-beneficios-dos-totens-digitais-para-as-
empresas/ CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. https://endeavor.org.br/inovacao/a-cultura-de-
inovacao-nas-empresas/
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4347366 - ANA CLARA SANTANA RUAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa Moto Peças Speed e os reflexos da pandemia

INTRODUCAO
A pandemia fez que muitas empresas saíssem da sua zona de conforto e se inovarem para que o prejuízo não fosse tão grande, e nós da Moto Peças Speed LTDA.
não ficamos parados e inovamos, para gerar segurança para os clientes e funcionários e gerar lucro.

OBJETIVOS Identificar e implementar inovações para não ser tão afetado neste momento de crise econômica.

METODOLOGIA
Identificar que durante a pandemia, evidenciou-se a necessidade de novos investimentos em tecnologia, serviço de delivery, de forma a transmitir segurança para o
cliente na loja física.

RESULTADOS

Com a pandemia a tecnologia foi um grande passo para as empresas para se manterem no mercado, e conosco não foi diferente, investimos em nosso Site para ser
mais acessível e facilitar para o cliente e transmitir segurança para efetuar a compra virtualmente, com isso nosso diferencial foi muito importante, o sistema delivery
de entrega rápida. O serviço de delivery teve um crescimento muito grande e ajudou bastante para que não ficamos parados sem gerar capital. Com a quarentena o
serviço fez que nossas vendas não caíssem e se matemos firmes no mercado. Para que isso ocorresse tudo bem e não tivesse grandes oscilações no atendimento e
nas entregas e no lucro, aprimoramos nosso atendimento on-line, contratando mais pessoas e fornecemos mais meios de comunicações para ter mais acesso com
o cliente e facilitar o atendimento, a venda, a entrega e o pós vendas. Para a reabertura da loja física fizemos também grandes investimentos, com totens com álcool
em gel, medidores de temperatura para medir a temperatura de nossos funcionários e clientes, totens digitais com todos os produtos e maquinha de para
pagamento para facilitar, agilizar e evitar o contato físico, para a prevenção do vírus.

CONCLUSOES
Com a pandemia não podemos ficar parados sem inovar, temos que sair da zona de conforto para nos manter firme e cresce cada vez mais no mercado. Isso mostra
que nenhuma dificuldade pode ser o fim de uma organização, basta você se revolucionar e inovar que o objetivo será alcançado.

REFERENCIAS

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/21/interna_cidadesdf,835712/servico-de-delivery-esta-em-alta-com-a-pandemia-de-
coronavirus.shtml http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-apresenta-protocolo-de-seguranca-para-reabertura-de-lojas-de-rua-e-
shoppings,19de476d40024710VgnVCM1000004c00210aRCRD https://autoatendimento.wordpress.com/2013/10/07/os-beneficios-dos-totens-digitais-para-as-
empresas/ CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. https://endeavor.org.br/inovacao/a-cultura-de-
inovacao-nas-empresas/
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4473507 - JOSIHELLEN SILVA MORAES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa Moto Peças Speed e os reflexos da pandemia

INTRODUCAO
A pandemia fez que muitas empresas saíssem da sua zona de conforto e se inovarem para que o prejuízo não fosse tão grande, e nós da Moto Peças Speed LTDA.
não ficamos parados e inovamos, para gerar segurança para os clientes e funcionários e gerar lucro.

OBJETIVOS Identificar e implementar inovações para não ser tão afetado neste momento de crise econômica.

METODOLOGIA
Identificar que durante a pandemia, evidenciou-se a necessidade de novos investimentos em tecnologia, serviço de delivery, de forma a transmitir segurança para o
cliente na loja física.

RESULTADOS

Com a pandemia a tecnologia foi um grande passo para as empresas para se manterem no mercado, e conosco não foi diferente, investimos em nosso Site para ser
mais acessível e facilitar para o cliente e transmitir segurança para efetuar a compra virtualmente, com isso nosso diferencial foi muito importante, o sistema delivery
de entrega rápida. O serviço de delivery teve um crescimento muito grande e ajudou bastante para que não ficamos parados sem gerar capital. Com a quarentena o
serviço fez que nossas vendas não caíssem e se matemos firmes no mercado. Para que isso ocorresse tudo bem e não tivesse grandes oscilações no atendimento e
nas entregas e no lucro, aprimoramos nosso atendimento on-line, contratando mais pessoas e fornecemos mais meios de comunicações para ter mais acesso com
o cliente e facilitar o atendimento, a venda, a entrega e o pós vendas. Para a reabertura da loja física fizemos também grandes investimentos, com totens com álcool
em gel, medidores de temperatura para medir a temperatura de nossos funcionários e clientes, totens digitais com todos os produtos e maquinha de para
pagamento para facilitar, agilizar e evitar o contato físico, para a prevenção do vírus.

CONCLUSOES
Com a pandemia não podemos ficar parados sem inovar, temos que sair da zona de conforto para nos manter firme e cresce cada vez mais no mercado. Isso mostra
que nenhuma dificuldade pode ser o fim de uma organização, basta você se revolucionar e inovar que o objetivo será alcançado.

REFERENCIAS

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/21/interna_cidadesdf,835712/servico-de-delivery-esta-em-alta-com-a-pandemia-de-
coronavirus.shtml http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-apresenta-protocolo-de-seguranca-para-reabertura-de-lojas-de-rua-e-
shoppings,19de476d40024710VgnVCM1000004c00210aRCRD https://autoatendimento.wordpress.com/2013/10/07/os-beneficios-dos-totens-digitais-para-as-
empresas/ CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. https://endeavor.org.br/inovacao/a-cultura-de-
inovacao-nas-empresas/
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4493761 - SHEILA DOS SANTOS FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A empresa Moto Peças Speed e os reflexos da pandemia

INTRODUCAO
A pandemia fez que muitas empresas saíssem da sua zona de conforto e se inovarem para que o prejuízo não fosse tão grande, e nós da Moto Peças Speed LTDA.
não ficamos parados e inovamos, para gerar segurança para os clientes e funcionários e gerar lucro.

OBJETIVOS Identificar e implementar inovações para não ser tão afetado neste momento de crise econômica.

METODOLOGIA
Identificar que durante a pandemia, evidenciou-se a necessidade de novos investimentos em tecnologia, serviço de delivery, de forma a transmitir segurança para o
cliente na loja física.

RESULTADOS

Com a pandemia a tecnologia foi um grande passo para as empresas para se manterem no mercado, e conosco não foi diferente, investimos em nosso Site para ser
mais acessível e facilitar para o cliente e transmitir segurança para efetuar a compra virtualmente, com isso nosso diferencial foi muito importante, o sistema delivery
de entrega rápida. O serviço de delivery teve um crescimento muito grande e ajudou bastante para que não ficamos parados sem gerar capital. Com a quarentena o
serviço fez que nossas vendas não caíssem e se matemos firmes no mercado. Para que isso ocorresse tudo bem e não tivesse grandes oscilações no atendimento e
nas entregas e no lucro, aprimoramos nosso atendimento on-line, contratando mais pessoas e fornecemos mais meios de comunicações para ter mais acesso com
o cliente e facilitar o atendimento, a venda, a entrega e o pós vendas. Para a reabertura da loja física fizemos também grandes investimentos, com totens com álcool
em gel, medidores de temperatura para medir a temperatura de nossos funcionários e clientes, totens digitais com todos os produtos e maquinha de para
pagamento para facilitar, agilizar e evitar o contato físico, para a prevenção do vírus.

CONCLUSOES
Com a pandemia não podemos ficar parados sem inovar, temos que sair da zona de conforto para nos manter firme e cresce cada vez mais no mercado. Isso mostra
que nenhuma dificuldade pode ser o fim de uma organização, basta você se revolucionar e inovar que o objetivo será alcançado.

REFERENCIAS

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/21/interna_cidadesdf,835712/servico-de-delivery-esta-em-alta-com-a-pandemia-de-
coronavirus.shtml http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-apresenta-protocolo-de-seguranca-para-reabertura-de-lojas-de-rua-e-
shoppings,19de476d40024710VgnVCM1000004c00210aRCRD https://autoatendimento.wordpress.com/2013/10/07/os-beneficios-dos-totens-digitais-para-as-
empresas/ CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004. https://endeavor.org.br/inovacao/a-cultura-de-
inovacao-nas-empresas/
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4114094 - MILLENA LEME DE CAMPOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jonas Moraes Filho RONALDO LUCAS

TITULO Uso do Lokivetmab no controle do prurido em cães com Dermatite Atópica (DA) no sudeste do Brasil

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Lokivetmab (Cytopoint®) é um anticorpo monoclonal anti IL-31 lançado recentemente no Brasil, mas de uso consagrado no tratamento da DA canina
nos EUA e Europa.

OBJETIVOS OBJETIVO: Avaliar a evolução do prurido e possíveis efeitos adversos após o uso do Lokivetmab durante 30 dias em cães com DA.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: 110 animais receberam o Lokivetmab na dose de 2-4mg/kg SC aplicado no primeiro dia de avaliação (D0). A evolução dos pacientes foi observada
no D2 e no D14 por contato telefônico/email, e no D30 por avaliação presencial. As variáveis usadas foram escala analógica visual do prurido (EAV), Cadesi-4,
Questionário de Qualidade de Vida nas Dermatites Caninas (QoL) e OGATE, além da observação dos efeitos colaterais.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: No D0, a média da EAV foi de 7,68 (mediana de 7) e sofreu redução significativa no D2 para 3,82 (mediana de 2) com p(#60) 0,001. O
Cadesi-4 sofreu queda satisfatória de 36,48 no D0 para 16,31 no D2. Correlacionando essas duas variáveis, houve resultado positivo e significativo entre os deltas de
variação, com p(#60)0,001. O OGATE mostrou que 74,5% dos tutores classificaram o tratamento com resposta ‘boa a excelente’. Ao aplicar o QoL, observou-se uma
melhora significativa (p(#60)0,001) já no D2 e se manteve estável durante 30 dias. Dezoito (16,36%) cães apresentaram efeitos adversos leves e auto-limitantes ao
Lokivetmab, sendo que 8 (7,54%) apresentaram o evento no D0, 2 (1,81%) no D1 e 8 (7,54%) no D2.

CONCLUSOES CONCLUSÃO: Lokivetmab se mostrou eficaz, seguro e com resposta rápida no controle do prurido em cães com DA.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Moyart H, Brussel LF, Borowki S, Escalada M, Mahabir SP, Walters RR, Stegemann, MR. A blinded, randomized clinical trial evaluating the efficacy
and safety of lokivetmab compared in client-owned dogs with atopic dermatitis. Veterinary Dermatology, 2017; 28: 593-e145. 2. Olivry T, Saridomichelakis M, Nutall
T, Bensignor E, Griffin C, Hill PB. Validation of the Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index (CADESI-4), a simplified severity scale for assessing skin
lesions of atopic dermatitis in dogs. Veterinary Dermatology, 2014; 25: 77-e 25. 3. Olivry T, Bensignor E, Favrot C, Griffin C, Hill PB, Mueller RS, Plant JD, Williams HC.
Development of a core outcome set for therapeutic clinical trials enrolling dogs with atopic dermatitis (COSCAD’18). BMC Veterinary Research, 2018; 14: 238.
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3503445 - ALINE TELES DA ROCHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao

TITULO eSOCIAL: UM ESTUDO SOBRE SUAS MUDANÇAS NO AMBITO EMPRESARIAL, EMPREGADOR E EMPREGADO

INTRODUCAO

Mediante o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 foi instituído o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped que consiste na padronização e
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, promovendo a integração dos fiscos estabelecendo de forma única a transmissão das distintas obrigações
acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Um dos projetos que compõem o Sped é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas – eSocial através do Decreto nº 8373, de 11 de dezembro de 2014. Por intermédio do eSocial o empregador passou a noticiar ao Governo Federal, de
forma unificada, as informações relacionadas aos trabalhadores

OBJETIVOS Demostrar as vantagens e desvantagens do eSocial. Além de identificar os impactos ocasionados nas empresas após implantação desse sistema

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, além de possuir abordagem qualitativa, com o intuito de possibilitar uma análise direta em relação ao
tema principal. A pesquisa exploratória se torna essencial para esse tema, pois o assunto a ser estudado é de pouco conhecimento. Quanto ao caráter descritivo,
busca-se descrever as características de um determinado fenômeno e obter explicação sobre o assunto abordado

RESULTADOS

A implantação do eSocial causou um grande impacto nas empresas, influenciando os custos decorridos de atualizações de sistemas, treinamento de funcionários
nos departamentos e a necessidade de revisão de processos internos, pois o programa afetou principalmente as rotinas e as necessidade de os departamentos
estarem completamente integrados para que todas as informações sejam claras e dentro do prazo. O eSocial ocasionou vantagem para as empresas, garantir que as
informações ficassem adequadamente guardadas, já que estavam no repositório do Governo Federal. Assim, o Governo pode fornecer a diversos órgão uma única
fonte de informação

CONCLUSOES
O eSocial é uma obrigação imposta a todos os empregadores, independente do regime tributário ou do porte da empresa. Além de modificar as práticas rotineiras da
empresa o programa tem como objetivo simplificar a análise referente os dados trabalhistas dos funcionários. O governo busca cada vez mais melhorar seu sistema,
já as organizações, com todas as mudanças têm a necessidade de se capacitar e se adequar cada vez mais

REFERENCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Institui o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped. Brasília, DF, jan 2007 Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm(#62). Acesso em: 11 jul. 2020. BRASIL. Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de
2014. Institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. Brasília, DF, dez 2014. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8373.htm(#62). Acesso em: 17 jul. 2020. Governo do Brasil. Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/esocial/pt-br(#62). Acesso em: 11 jul. 2020. Receita Federal do Brasil.
In: Sistema Público de Escrituração Digital. Disponível em: (#60)http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/(#62). Acesso em: 17 jul. 2020
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3524531 - NATALIA CIRONAK DOS SANTOS SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao

TITULO eSOCIAL: UM ESTUDO SOBRE SUAS MUDANÇAS NO AMBITO EMPRESARIAL, EMPREGADOR E EMPREGADO

INTRODUCAO

Mediante o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 foi instituído o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped que consiste na padronização e
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, promovendo a integração dos fiscos estabelecendo de forma única a transmissão das distintas obrigações
acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Um dos projetos que compõem o Sped é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas – eSocial através do Decreto nº 8373, de 11 de dezembro de 2014. Por intermédio do eSocial o empregador passou a noticiar ao Governo Federal, de
forma unificada, as informações relacionadas aos trabalhadores

OBJETIVOS Demostrar as vantagens e desvantagens do eSocial. Além de identificar os impactos ocasionados nas empresas após implantação desse sistema

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, além de possuir abordagem qualitativa, com o intuito de possibilitar uma análise direta em relação ao
tema principal. A pesquisa exploratória se torna essencial para esse tema, pois o assunto a ser estudado é de pouco conhecimento. Quanto ao caráter descritivo,
busca-se descrever as características de um determinado fenômeno e obter explicação sobre o assunto abordado

RESULTADOS

A implantação do eSocial causou um grande impacto nas empresas, influenciando os custos decorridos de atualizações de sistemas, treinamento de funcionários
nos departamentos e a necessidade de revisão de processos internos, pois o programa afetou principalmente as rotinas e as necessidade de os departamentos
estarem completamente integrados para que todas as informações sejam claras e dentro do prazo. O eSocial ocasionou vantagem para as empresas, garantir que as
informações ficassem adequadamente guardadas, já que estavam no repositório do Governo Federal. Assim, o Governo pode fornecer a diversos órgão uma única
fonte de informação

CONCLUSOES
O eSocial é uma obrigação imposta a todos os empregadores, independente do regime tributário ou do porte da empresa. Além de modificar as práticas rotineiras da
empresa o programa tem como objetivo simplificar a análise referente os dados trabalhistas dos funcionários. O governo busca cada vez mais melhorar seu sistema,
já as organizações, com todas as mudanças têm a necessidade de se capacitar e se adequar cada vez mais

REFERENCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Institui o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped. Brasília, DF, jan 2007 Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm(#62). Acesso em: 11 jul. 2020. BRASIL. Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de
2014. Institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. Brasília, DF, dez 2014. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8373.htm(#62). Acesso em: 17 jul. 2020. Governo do Brasil. Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/esocial/pt-br(#62). Acesso em: 11 jul. 2020. Receita Federal do Brasil.
In: Sistema Público de Escrituração Digital. Disponível em: (#60)http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/(#62). Acesso em: 17 jul. 2020
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO eSOCIAL: UM ESTUDO SOBRE SUAS MUDANÇAS NO AMBITO EMPRESARIAL, EMPREGADOR E EMPREGADO

INTRODUCAO

Mediante o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 foi instituído o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped que consiste na padronização e
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, promovendo a integração dos fiscos estabelecendo de forma única a transmissão das distintas obrigações
acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Um dos projetos que compõem o Sped é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas – eSocial através do Decreto nº 8373, de 11 de dezembro de 2014. Por intermédio do eSocial o empregador passou a noticiar ao Governo Federal, de
forma unificada, as informações relacionadas aos trabalhadores

OBJETIVOS Demostrar as vantagens e desvantagens do eSocial. Além de identificar os impactos ocasionados nas empresas após implantação desse sistema

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, além de possuir abordagem qualitativa, com o intuito de possibilitar uma análise direta em relação ao
tema principal. A pesquisa exploratória se torna essencial para esse tema, pois o assunto a ser estudado é de pouco conhecimento. Quanto ao caráter descritivo,
busca-se descrever as características de um determinado fenômeno e obter explicação sobre o assunto abordado

RESULTADOS

A implantação do eSocial causou um grande impacto nas empresas, influenciando os custos decorridos de atualizações de sistemas, treinamento de funcionários
nos departamentos e a necessidade de revisão de processos internos, pois o programa afetou principalmente as rotinas e as necessidade de os departamentos
estarem completamente integrados para que todas as informações sejam claras e dentro do prazo. O eSocial ocasionou vantagem para as empresas, garantir que as
informações ficassem adequadamente guardadas, já que estavam no repositório do Governo Federal. Assim, o Governo pode fornecer a diversos órgão uma única
fonte de informação

CONCLUSOES
O eSocial é uma obrigação imposta a todos os empregadores, independente do regime tributário ou do porte da empresa. Além de modificar as práticas rotineiras da
empresa o programa tem como objetivo simplificar a análise referente os dados trabalhistas dos funcionários. O governo busca cada vez mais melhorar seu sistema,
já as organizações, com todas as mudanças têm a necessidade de se capacitar e se adequar cada vez mais

REFERENCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Institui o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped. Brasília, DF, jan 2007 Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm(#62). Acesso em: 11 jul. 2020. BRASIL. Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de
2014. Institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. Brasília, DF, dez 2014. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8373.htm(#62). Acesso em: 17 jul. 2020. Governo do Brasil. Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/esocial/pt-br(#62). Acesso em: 11 jul. 2020. Receita Federal do Brasil.
In: Sistema Público de Escrituração Digital. Disponível em: (#60)http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/(#62). Acesso em: 17 jul. 2020
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Tomas de Aquino Salomao

TITULO eSOCIAL: UM ESTUDO SOBRE SUAS MUDANÇAS NO AMBITO EMPRESARIAL, EMPREGADOR E EMPREGADO

INTRODUCAO

Mediante o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 foi instituído o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped que consiste na padronização e
compartilhamento das informações contábeis e fiscais, promovendo a integração dos fiscos estabelecendo de forma única a transmissão das distintas obrigações
acessórias de diferentes órgãos fiscalizadores. Um dos projetos que compõem o Sped é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas – eSocial através do Decreto nº 8373, de 11 de dezembro de 2014. Por intermédio do eSocial o empregador passou a noticiar ao Governo Federal, de
forma unificada, as informações relacionadas aos trabalhadores

OBJETIVOS Demostrar as vantagens e desvantagens do eSocial. Além de identificar os impactos ocasionados nas empresas após implantação desse sistema

METODOLOGIA
Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva, além de possuir abordagem qualitativa, com o intuito de possibilitar uma análise direta em relação ao
tema principal. A pesquisa exploratória se torna essencial para esse tema, pois o assunto a ser estudado é de pouco conhecimento. Quanto ao caráter descritivo,
busca-se descrever as características de um determinado fenômeno e obter explicação sobre o assunto abordado

RESULTADOS

A implantação do eSocial causou um grande impacto nas empresas, influenciando os custos decorridos de atualizações de sistemas, treinamento de funcionários
nos departamentos e a necessidade de revisão de processos internos, pois o programa afetou principalmente as rotinas e as necessidade de os departamentos
estarem completamente integrados para que todas as informações sejam claras e dentro do prazo. O eSocial ocasionou vantagem para as empresas, garantir que as
informações ficassem adequadamente guardadas, já que estavam no repositório do Governo Federal. Assim, o Governo pode fornecer a diversos órgão uma única
fonte de informação

CONCLUSOES
O eSocial é uma obrigação imposta a todos os empregadores, independente do regime tributário ou do porte da empresa. Além de modificar as práticas rotineiras da
empresa o programa tem como objetivo simplificar a análise referente os dados trabalhistas dos funcionários. O governo busca cada vez mais melhorar seu sistema,
já as organizações, com todas as mudanças têm a necessidade de se capacitar e se adequar cada vez mais

REFERENCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007. Institui o Sistema Público de Escrituração Digital – Sped. Brasília, DF, jan 2007 Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm(#62). Acesso em: 11 jul. 2020. BRASIL. Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de
2014. Institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. Brasília, DF, dez 2014. Disponível em:
(#60)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8373.htm(#62). Acesso em: 17 jul. 2020. Governo do Brasil. Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Disponível em: (#60)https://www.gov.br/esocial/pt-br(#62). Acesso em: 11 jul. 2020. Receita Federal do Brasil.
In: Sistema Público de Escrituração Digital. Disponível em: (#60)http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped/(#62). Acesso em: 17 jul. 2020
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

EGLE FATIMA OKAZAKI E ELIANA DO SOCORRO ALMEIDA YAMASHIRO

TITULO IDENTIFICANDO O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA FEMININA USUÁRIA DA REDE DE SAÚDE SOBRE O AUTO EXAME DAS MAMAS

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tipo de maior incidência na população feminina. ¹ Grande parte dos tumores pode ser detectada pela própria mulher, por isso a
importância do autoexame das mamas, a técnica é considerada uma grande aliada para detecção do tumor no estágio inicial. O autoexame é realizado pela mulher e
caso seja observado algum tipo de anormalidade durante a inspeção e a palpação a mesma deverá procurar o serviço de saúde para exames clínicos e de imagem.²

OBJETIVOS OBJETIVO: Investigar se a população brasileira feminina usuária da rede pública de saúde realiza ou sabe realizar o autoexame das mamas corretamente.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática e integrativa em documentos técnicos científicos disponíveis na literatura, com abordagem quantitativa e com
objetivo de descrever os resultados sobre o conhecimento da população feminina usuária da rede pública acerca do autoexame das mamas.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo realizado em Juiz de Fora (MG) com 820 mulheres, mostra que 92,4% conhecem o Autoexame das mamas, 62,4% o realizam
mensalmente, porém apenas 45,3% sabiam o momento ideal para realizá-lo.¹ No município de São Luís (MA), é evidenciado que dois terços das entrevistadas era
informada e sabia realizar o AEM, e um terço não apresentava conhecimento referente ao assunto. Em Jundiaí (SP), o estudo mostra que o AEM é conhecido pelas
mulheres, porém mais da metade que foi questionada não realizava. Em Campinas Grande (PB), mostrou que 83,7% conhecem sobre o AEM e 16,2% não sabem do
que se trata, 67,56% praticam, porém apenas 16,21% sabem sobre o período indicado para a realização.³ Em Goiânia (GO) 2.073 mulheres foram avaliadas, 75%
referem conhecer a prática.4 Em São Luís (MA), foram entrevistadas 522 mulheres, 32,2% não conhecem a técnica e daquelas que conhecem, 60,9% realizam a
prática de forma adequada.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Os dados obtidos neste estudo mostram que uma boa parte da população demonstra ter conhecimento sobre o câncer de mama e refere conhecer as
formas de prevenção. Observou-se também que, em relação à realização do autoexame, um maior número o pratica, porém, quanto ao período da realização do
exame, observou-se que a maior parte das mulheres realizava de forma indevida.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS 1. PORTAL REGIONAL BVS. Conhecimento de 820 mulheres atendidas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre
autoexame das mamas. Revisão da literatura (São Paulo) [Internet] Jun 2016 [cited 2020 Jun 02] Disponível em:
(#60)https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-875433(#62). Acesso em:13 mai. 2020. 2. SCIELO. Ações públicas para o controle do câncer de mama
no Brasil: revisão integrativa. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Aug 2016 [cited 2020 Jun 02] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0034-71672016000400793(#38)lang=pt (#62). Acesso em: 14 mai. 2020. 3. SCIELO. Conhecimento das mulheres sobre o autoexame de
mamas na atenção básica. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Dez 2010 [cited 2020 Jun 02] Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0874-02832010000400003(#38)lang=pt . Acesso em: 5 mai. 2020. 4. SCIELO. REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA.
Conhecimento e prática do auto-exame de mama. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Sep/Oct 2006 [cited 2020 Jun 02]Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttext(#38)pid=S0104-42302006000500022(#38)lang=pt. Acesso em: 21 abr. 2020.
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EGLE FATIMA OKAZAKI E ELIANA DO SOCORRO ALMEIDA YAMASHIRO

TITULO IDENTIFICANDO O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA FEMININA USUÁRIA DA REDE DE SAÚDE SOBRE O AUTO EXAME DAS MAMAS

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tipo de maior incidência na população feminina. ¹ Grande parte dos tumores pode ser detectada pela própria mulher, por isso a
importância do autoexame das mamas, a técnica é considerada uma grande aliada para detecção do tumor no estágio inicial. O autoexame é realizado pela mulher e
caso seja observado algum tipo de anormalidade durante a inspeção e a palpação a mesma deverá procurar o serviço de saúde para exames clínicos e de imagem.²

OBJETIVOS OBJETIVO: Investigar se a população brasileira feminina usuária da rede pública de saúde realiza ou sabe realizar o autoexame das mamas corretamente.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática e integrativa em documentos técnicos científicos disponíveis na literatura, com abordagem quantitativa e com
objetivo de descrever os resultados sobre o conhecimento da população feminina usuária da rede pública acerca do autoexame das mamas.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo realizado em Juiz de Fora (MG) com 820 mulheres, mostra que 92,4% conhecem o Autoexame das mamas, 62,4% o realizam
mensalmente, porém apenas 45,3% sabiam o momento ideal para realizá-lo.¹ No município de São Luís (MA), é evidenciado que dois terços das entrevistadas era
informada e sabia realizar o AEM, e um terço não apresentava conhecimento referente ao assunto. Em Jundiaí (SP), o estudo mostra que o AEM é conhecido pelas
mulheres, porém mais da metade que foi questionada não realizava. Em Campinas Grande (PB), mostrou que 83,7% conhecem sobre o AEM e 16,2% não sabem do
que se trata, 67,56% praticam, porém apenas 16,21% sabem sobre o período indicado para a realização.³ Em Goiânia (GO) 2.073 mulheres foram avaliadas, 75%
referem conhecer a prática.4 Em São Luís (MA), foram entrevistadas 522 mulheres, 32,2% não conhecem a técnica e daquelas que conhecem, 60,9% realizam a
prática de forma adequada.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Os dados obtidos neste estudo mostram que uma boa parte da população demonstra ter conhecimento sobre o câncer de mama e refere conhecer as
formas de prevenção. Observou-se também que, em relação à realização do autoexame, um maior número o pratica, porém, quanto ao período da realização do
exame, observou-se que a maior parte das mulheres realizava de forma indevida.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS 1. PORTAL REGIONAL BVS. Conhecimento de 820 mulheres atendidas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre
autoexame das mamas. Revisão da literatura (São Paulo) [Internet] Jun 2016 [cited 2020 Jun 02] Disponível em:
(#60)https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-875433(#62). Acesso em:13 mai. 2020. 2. SCIELO. Ações públicas para o controle do câncer de mama
no Brasil: revisão integrativa. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Aug 2016 [cited 2020 Jun 02] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0034-71672016000400793(#38)lang=pt (#62). Acesso em: 14 mai. 2020. 3. SCIELO. Conhecimento das mulheres sobre o autoexame de
mamas na atenção básica. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Dez 2010 [cited 2020 Jun 02] Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0874-02832010000400003(#38)lang=pt . Acesso em: 5 mai. 2020. 4. SCIELO. REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA.
Conhecimento e prática do auto-exame de mama. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Sep/Oct 2006 [cited 2020 Jun 02]Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttext(#38)pid=S0104-42302006000500022(#38)lang=pt. Acesso em: 21 abr. 2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

EGLE FATIMA OKAZAKI E ELIANA DO SOCORRO ALMEIDA YAMASHIRO

TITULO IDENTIFICANDO O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA FEMININA USUÁRIA DA REDE DE SAÚDE SOBRE O AUTO EXAME DAS MAMAS

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tipo de maior incidência na população feminina. ¹ Grande parte dos tumores pode ser detectada pela própria mulher, por isso a
importância do autoexame das mamas, a técnica é considerada uma grande aliada para detecção do tumor no estágio inicial. O autoexame é realizado pela mulher e
caso seja observado algum tipo de anormalidade durante a inspeção e a palpação a mesma deverá procurar o serviço de saúde para exames clínicos e de imagem.²

OBJETIVOS OBJETIVO: Investigar se a população brasileira feminina usuária da rede pública de saúde realiza ou sabe realizar o autoexame das mamas corretamente.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática e integrativa em documentos técnicos científicos disponíveis na literatura, com abordagem quantitativa e com
objetivo de descrever os resultados sobre o conhecimento da população feminina usuária da rede pública acerca do autoexame das mamas.

RESULTADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estudo realizado em Juiz de Fora (MG) com 820 mulheres, mostra que 92,4% conhecem o Autoexame das mamas, 62,4% o realizam
mensalmente, porém apenas 45,3% sabiam o momento ideal para realizá-lo.¹ No município de São Luís (MA), é evidenciado que dois terços das entrevistadas era
informada e sabia realizar o AEM, e um terço não apresentava conhecimento referente ao assunto. Em Jundiaí (SP), o estudo mostra que o AEM é conhecido pelas
mulheres, porém mais da metade que foi questionada não realizava. Em Campinas Grande (PB), mostrou que 83,7% conhecem sobre o AEM e 16,2% não sabem do
que se trata, 67,56% praticam, porém apenas 16,21% sabem sobre o período indicado para a realização.³ Em Goiânia (GO) 2.073 mulheres foram avaliadas, 75%
referem conhecer a prática.4 Em São Luís (MA), foram entrevistadas 522 mulheres, 32,2% não conhecem a técnica e daquelas que conhecem, 60,9% realizam a
prática de forma adequada.

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Os dados obtidos neste estudo mostram que uma boa parte da população demonstra ter conhecimento sobre o câncer de mama e refere conhecer as
formas de prevenção. Observou-se também que, em relação à realização do autoexame, um maior número o pratica, porém, quanto ao período da realização do
exame, observou-se que a maior parte das mulheres realizava de forma indevida.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS 1. PORTAL REGIONAL BVS. Conhecimento de 820 mulheres atendidas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora sobre
autoexame das mamas. Revisão da literatura (São Paulo) [Internet] Jun 2016 [cited 2020 Jun 02] Disponível em:
(#60)https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-875433(#62). Acesso em:13 mai. 2020. 2. SCIELO. Ações públicas para o controle do câncer de mama
no Brasil: revisão integrativa. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Aug 2016 [cited 2020 Jun 02] Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0034-71672016000400793(#38)lang=pt (#62). Acesso em: 14 mai. 2020. 3. SCIELO. Conhecimento das mulheres sobre o autoexame de
mamas na atenção básica. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Dez 2010 [cited 2020 Jun 02] Disponível em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0874-02832010000400003(#38)lang=pt . Acesso em: 5 mai. 2020. 4. SCIELO. REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA.
Conhecimento e prática do auto-exame de mama. Revisão da Literatura (São Paulo) [Internet] Sep/Oct 2006 [cited 2020 Jun 02]Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttext(#38)pid=S0104-42302006000500022(#38)lang=pt. Acesso em: 21 abr. 2020.
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Elias Jirjoss Ilias ERIC SHIGUEO BONINSENHA KUNIZAKI

TITULO MANIFESTAÇÕES ABDOMINAIS NA INFECÇÃO PELO SARS-CoV-2

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma doença causada pela infecção do SARS-CoV-2, descrita em dezembro de 2019, em Wuhan, China. Declarada pandemia pela Organização Mundial
da Saúde em Março de 2020. No Brasil há mais de 4 milhões acometidos e 150 mil óbitos. As principais manifestações estão relacionadas ao trato respiratório
inferior, porém, algumas manifestações abdominais, a partir de estudos recentes, tornaram-se sugestivas da infecção como, diarreia, náuseas, vômitos, inapetência,
dor abdominal.

OBJETIVOS Apresentar as principais manifestações abdominais da COVID19 e o impacto no atendimento destes pacientes.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo de revisão sobre as principais manifestações abdominais da COVID19 e suas repercussões no atendimento do paciente. Utilizadas as bases de
dados Scielo, PubMed e site do Ministério da Saúde. Pelos descritores: abdominal manifestations AND COVID19, dor abdominal, abdome agudo. Os critérios de
inclusão foram relevância, objetividade e especificidade do tema. Artigos pagos foram excluídos da pesquisa.

RESULTADOS

Os sintomas gastrointestinais representam característica clínica importante da COVID19, sendo que 36-50,5% dos pacientes graves apresentam essa manifestação.
Os principais sintomas gastrointestinais descritos são inapetência, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Sintomas inespecíficos compõem uma gama de
diagnósticos diferenciais. Gulen et al., em seu estudo, apresenta que a incidência dos sintomas abdominais é de 2-18,6%. Apesar de aparecerem isolados, são mais
frequentes associados aos sintomas respiratórios. Cheung et al. inferiu que a prevalência de casos graves da COVID19 é maior em indivíduos com manifestações
gastrointestinais quando comparado às sem (17,1% e 11,8%, respectivamente). Pan et al. demonstrou que pacientes com COVID19 com manifestações digestivas
possuem maior tempo do início dos sintomas até a admissão e evidência de alterações laboratoriais. Fígado e o pâncreas também podem ser acometidos, as
principais manifestações são alterações laboratoriais. A presença dos sintomas gastrointestinais alterou a dinâmica do atendimento na clínica cirúrgica, a COVID19
passou a ser um dos diagnósticos diferenciais. Snapiri et al.relataram o diagnóstico tardio da apendicite aguda, devido confusão com as manifestações abdominais
da COVID19. Estudos como o de Saeed et al. discutem o manejo da dor abdominal em tempos atuais de pandemia, através da investigação para Sars-CoV-2 e
tomografia computadorizada de tórax nos adultos.

CONCLUSOES
A infecção pela COVID19 passou a ser um diagnóstico diferencial das doenças abdominais. As manifestações abdominais podem ser um indicador de gravidade nos
pacientes com COVID19.

REFERENCIAS

1.Covid-19 no Brasil - Ministério da Saúde [Internet].Susanalitico.saude.gov.br.2020 2.Gulen M,et al Uncommon presentation of COVID-19: Gastrointestinal
bleeding2020 May 21 3.Patel KP,et al. Gastrointestinal, hepatobiliary, and pancreatic manifestations of COVID-19. J ClinVirol. 2020;128:104386. 4.Saeed U et
al,Covid-19 may present with acute abdominal pain. Br J Surg 107: e186–e187. 5.Snapiri O,et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study. 6.Cheung KS et al. Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a
Hong Kong Cohort:Systematic Review and Meta-analysis.2020 Apr 3
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TITULO MANIFESTAÇÕES ABDOMINAIS NA INFECÇÃO PELO SARS-CoV-2

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma doença causada pela infecção do SARS-CoV-2, descrita em dezembro de 2019, em Wuhan, China. Declarada pandemia pela Organização Mundial
da Saúde em Março de 2020. No Brasil há mais de 4 milhões acometidos e 150 mil óbitos. As principais manifestações estão relacionadas ao trato respiratório
inferior, porém, algumas manifestações abdominais, a partir de estudos recentes, tornaram-se sugestivas da infecção como, diarreia, náuseas, vômitos, inapetência,
dor abdominal.

OBJETIVOS Apresentar as principais manifestações abdominais da COVID19 e o impacto no atendimento destes pacientes.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo de revisão sobre as principais manifestações abdominais da COVID19 e suas repercussões no atendimento do paciente. Utilizadas as bases de
dados Scielo, PubMed e site do Ministério da Saúde. Pelos descritores: abdominal manifestations AND COVID19, dor abdominal, abdome agudo. Os critérios de
inclusão foram relevância, objetividade e especificidade do tema. Artigos pagos foram excluídos da pesquisa.

RESULTADOS

Os sintomas gastrointestinais representam característica clínica importante da COVID19, sendo que 36-50,5% dos pacientes graves apresentam essa manifestação.
Os principais sintomas gastrointestinais descritos são inapetência, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Sintomas inespecíficos compõem uma gama de
diagnósticos diferenciais. Gulen et al., em seu estudo, apresenta que a incidência dos sintomas abdominais é de 2-18,6%. Apesar de aparecerem isolados, são mais
frequentes associados aos sintomas respiratórios. Cheung et al. inferiu que a prevalência de casos graves da COVID19 é maior em indivíduos com manifestações
gastrointestinais quando comparado às sem (17,1% e 11,8%, respectivamente). Pan et al. demonstrou que pacientes com COVID19 com manifestações digestivas
possuem maior tempo do início dos sintomas até a admissão e evidência de alterações laboratoriais. Fígado e o pâncreas também podem ser acometidos, as
principais manifestações são alterações laboratoriais. A presença dos sintomas gastrointestinais alterou a dinâmica do atendimento na clínica cirúrgica, a COVID19
passou a ser um dos diagnósticos diferenciais. Snapiri et al.relataram o diagnóstico tardio da apendicite aguda, devido confusão com as manifestações abdominais
da COVID19. Estudos como o de Saeed et al. discutem o manejo da dor abdominal em tempos atuais de pandemia, através da investigação para Sars-CoV-2 e
tomografia computadorizada de tórax nos adultos.

CONCLUSOES
A infecção pela COVID19 passou a ser um diagnóstico diferencial das doenças abdominais. As manifestações abdominais podem ser um indicador de gravidade nos
pacientes com COVID19.

REFERENCIAS

1.Covid-19 no Brasil - Ministério da Saúde [Internet].Susanalitico.saude.gov.br.2020 2.Gulen M,et al Uncommon presentation of COVID-19: Gastrointestinal
bleeding2020 May 21 3.Patel KP,et al. Gastrointestinal, hepatobiliary, and pancreatic manifestations of COVID-19. J ClinVirol. 2020;128:104386. 4.Saeed U et
al,Covid-19 may present with acute abdominal pain. Br J Surg 107: e186–e187. 5.Snapiri O,et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study. 6.Cheung KS et al. Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a
Hong Kong Cohort:Systematic Review and Meta-analysis.2020 Apr 3
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TITULO MANIFESTAÇÕES ABDOMINAIS NA INFECÇÃO PELO SARS-CoV-2

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma doença causada pela infecção do SARS-CoV-2, descrita em dezembro de 2019, em Wuhan, China. Declarada pandemia pela Organização Mundial
da Saúde em Março de 2020. No Brasil há mais de 4 milhões acometidos e 150 mil óbitos. As principais manifestações estão relacionadas ao trato respiratório
inferior, porém, algumas manifestações abdominais, a partir de estudos recentes, tornaram-se sugestivas da infecção como, diarreia, náuseas, vômitos, inapetência,
dor abdominal.

OBJETIVOS Apresentar as principais manifestações abdominais da COVID19 e o impacto no atendimento destes pacientes.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo de revisão sobre as principais manifestações abdominais da COVID19 e suas repercussões no atendimento do paciente. Utilizadas as bases de
dados Scielo, PubMed e site do Ministério da Saúde. Pelos descritores: abdominal manifestations AND COVID19, dor abdominal, abdome agudo. Os critérios de
inclusão foram relevância, objetividade e especificidade do tema. Artigos pagos foram excluídos da pesquisa.

RESULTADOS

Os sintomas gastrointestinais representam característica clínica importante da COVID19, sendo que 36-50,5% dos pacientes graves apresentam essa manifestação.
Os principais sintomas gastrointestinais descritos são inapetência, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Sintomas inespecíficos compõem uma gama de
diagnósticos diferenciais. Gulen et al., em seu estudo, apresenta que a incidência dos sintomas abdominais é de 2-18,6%. Apesar de aparecerem isolados, são mais
frequentes associados aos sintomas respiratórios. Cheung et al. inferiu que a prevalência de casos graves da COVID19 é maior em indivíduos com manifestações
gastrointestinais quando comparado às sem (17,1% e 11,8%, respectivamente). Pan et al. demonstrou que pacientes com COVID19 com manifestações digestivas
possuem maior tempo do início dos sintomas até a admissão e evidência de alterações laboratoriais. Fígado e o pâncreas também podem ser acometidos, as
principais manifestações são alterações laboratoriais. A presença dos sintomas gastrointestinais alterou a dinâmica do atendimento na clínica cirúrgica, a COVID19
passou a ser um dos diagnósticos diferenciais. Snapiri et al.relataram o diagnóstico tardio da apendicite aguda, devido confusão com as manifestações abdominais
da COVID19. Estudos como o de Saeed et al. discutem o manejo da dor abdominal em tempos atuais de pandemia, através da investigação para Sars-CoV-2 e
tomografia computadorizada de tórax nos adultos.

CONCLUSOES
A infecção pela COVID19 passou a ser um diagnóstico diferencial das doenças abdominais. As manifestações abdominais podem ser um indicador de gravidade nos
pacientes com COVID19.

REFERENCIAS

1.Covid-19 no Brasil - Ministério da Saúde [Internet].Susanalitico.saude.gov.br.2020 2.Gulen M,et al Uncommon presentation of COVID-19: Gastrointestinal
bleeding2020 May 21 3.Patel KP,et al. Gastrointestinal, hepatobiliary, and pancreatic manifestations of COVID-19. J ClinVirol. 2020;128:104386. 4.Saeed U et
al,Covid-19 may present with acute abdominal pain. Br J Surg 107: e186–e187. 5.Snapiri O,et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study. 6.Cheung KS et al. Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a
Hong Kong Cohort:Systematic Review and Meta-analysis.2020 Apr 3
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TITULO MANIFESTAÇÕES ABDOMINAIS NA INFECÇÃO PELO SARS-CoV-2

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma doença causada pela infecção do SARS-CoV-2, descrita em dezembro de 2019, em Wuhan, China. Declarada pandemia pela Organização Mundial
da Saúde em Março de 2020. No Brasil há mais de 4 milhões acometidos e 150 mil óbitos. As principais manifestações estão relacionadas ao trato respiratório
inferior, porém, algumas manifestações abdominais, a partir de estudos recentes, tornaram-se sugestivas da infecção como, diarreia, náuseas, vômitos, inapetência,
dor abdominal.

OBJETIVOS Apresentar as principais manifestações abdominais da COVID19 e o impacto no atendimento destes pacientes.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo de revisão sobre as principais manifestações abdominais da COVID19 e suas repercussões no atendimento do paciente. Utilizadas as bases de
dados Scielo, PubMed e site do Ministério da Saúde. Pelos descritores: abdominal manifestations AND COVID19, dor abdominal, abdome agudo. Os critérios de
inclusão foram relevância, objetividade e especificidade do tema. Artigos pagos foram excluídos da pesquisa.

RESULTADOS

Os sintomas gastrointestinais representam característica clínica importante da COVID19, sendo que 36-50,5% dos pacientes graves apresentam essa manifestação.
Os principais sintomas gastrointestinais descritos são inapetência, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Sintomas inespecíficos compõem uma gama de
diagnósticos diferenciais. Gulen et al., em seu estudo, apresenta que a incidência dos sintomas abdominais é de 2-18,6%. Apesar de aparecerem isolados, são mais
frequentes associados aos sintomas respiratórios. Cheung et al. inferiu que a prevalência de casos graves da COVID19 é maior em indivíduos com manifestações
gastrointestinais quando comparado às sem (17,1% e 11,8%, respectivamente). Pan et al. demonstrou que pacientes com COVID19 com manifestações digestivas
possuem maior tempo do início dos sintomas até a admissão e evidência de alterações laboratoriais. Fígado e o pâncreas também podem ser acometidos, as
principais manifestações são alterações laboratoriais. A presença dos sintomas gastrointestinais alterou a dinâmica do atendimento na clínica cirúrgica, a COVID19
passou a ser um dos diagnósticos diferenciais. Snapiri et al.relataram o diagnóstico tardio da apendicite aguda, devido confusão com as manifestações abdominais
da COVID19. Estudos como o de Saeed et al. discutem o manejo da dor abdominal em tempos atuais de pandemia, através da investigação para Sars-CoV-2 e
tomografia computadorizada de tórax nos adultos.

CONCLUSOES
A infecção pela COVID19 passou a ser um diagnóstico diferencial das doenças abdominais. As manifestações abdominais podem ser um indicador de gravidade nos
pacientes com COVID19.

REFERENCIAS

1.Covid-19 no Brasil - Ministério da Saúde [Internet].Susanalitico.saude.gov.br.2020 2.Gulen M,et al Uncommon presentation of COVID-19: Gastrointestinal
bleeding2020 May 21 3.Patel KP,et al. Gastrointestinal, hepatobiliary, and pancreatic manifestations of COVID-19. J ClinVirol. 2020;128:104386. 4.Saeed U et
al,Covid-19 may present with acute abdominal pain. Br J Surg 107: e186–e187. 5.Snapiri O,et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study. 6.Cheung KS et al. Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a
Hong Kong Cohort:Systematic Review and Meta-analysis.2020 Apr 3
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TITULO MANIFESTAÇÕES ABDOMINAIS NA INFECÇÃO PELO SARS-CoV-2

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma doença causada pela infecção do SARS-CoV-2, descrita em dezembro de 2019, em Wuhan, China. Declarada pandemia pela Organização Mundial
da Saúde em Março de 2020. No Brasil há mais de 4 milhões acometidos e 150 mil óbitos. As principais manifestações estão relacionadas ao trato respiratório
inferior, porém, algumas manifestações abdominais, a partir de estudos recentes, tornaram-se sugestivas da infecção como, diarreia, náuseas, vômitos, inapetência,
dor abdominal.

OBJETIVOS Apresentar as principais manifestações abdominais da COVID19 e o impacto no atendimento destes pacientes.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo de revisão sobre as principais manifestações abdominais da COVID19 e suas repercussões no atendimento do paciente. Utilizadas as bases de
dados Scielo, PubMed e site do Ministério da Saúde. Pelos descritores: abdominal manifestations AND COVID19, dor abdominal, abdome agudo. Os critérios de
inclusão foram relevância, objetividade e especificidade do tema. Artigos pagos foram excluídos da pesquisa.

RESULTADOS

Os sintomas gastrointestinais representam característica clínica importante da COVID19, sendo que 36-50,5% dos pacientes graves apresentam essa manifestação.
Os principais sintomas gastrointestinais descritos são inapetência, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Sintomas inespecíficos compõem uma gama de
diagnósticos diferenciais. Gulen et al., em seu estudo, apresenta que a incidência dos sintomas abdominais é de 2-18,6%. Apesar de aparecerem isolados, são mais
frequentes associados aos sintomas respiratórios. Cheung et al. inferiu que a prevalência de casos graves da COVID19 é maior em indivíduos com manifestações
gastrointestinais quando comparado às sem (17,1% e 11,8%, respectivamente). Pan et al. demonstrou que pacientes com COVID19 com manifestações digestivas
possuem maior tempo do início dos sintomas até a admissão e evidência de alterações laboratoriais. Fígado e o pâncreas também podem ser acometidos, as
principais manifestações são alterações laboratoriais. A presença dos sintomas gastrointestinais alterou a dinâmica do atendimento na clínica cirúrgica, a COVID19
passou a ser um dos diagnósticos diferenciais. Snapiri et al.relataram o diagnóstico tardio da apendicite aguda, devido confusão com as manifestações abdominais
da COVID19. Estudos como o de Saeed et al. discutem o manejo da dor abdominal em tempos atuais de pandemia, através da investigação para Sars-CoV-2 e
tomografia computadorizada de tórax nos adultos.

CONCLUSOES
A infecção pela COVID19 passou a ser um diagnóstico diferencial das doenças abdominais. As manifestações abdominais podem ser um indicador de gravidade nos
pacientes com COVID19.

REFERENCIAS

1.Covid-19 no Brasil - Ministério da Saúde [Internet].Susanalitico.saude.gov.br.2020 2.Gulen M,et al Uncommon presentation of COVID-19: Gastrointestinal
bleeding2020 May 21 3.Patel KP,et al. Gastrointestinal, hepatobiliary, and pancreatic manifestations of COVID-19. J ClinVirol. 2020;128:104386. 4.Saeed U et
al,Covid-19 may present with acute abdominal pain. Br J Surg 107: e186–e187. 5.Snapiri O,et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study. 6.Cheung KS et al. Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a
Hong Kong Cohort:Systematic Review and Meta-analysis.2020 Apr 3
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TITULO Atualização na conduta cirúrgica do GIST gástrico

INTRODUCAO

O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal (TGI). Podem surgir em qualquer lugar ao longo do TGI:
estômago (60%), intestino delgado (30%) e intestino grosso (10%). Em sua maioria são tumores benignos, mas alguns deles, principalmente os de origem da
muscular própria, são potencialmente malignos. Podendo chegar de 0,1 a 3% de todos os tumores gastrointestinais malignos. Os critérios diagnósticos padrão foram
baseados nas características histológicas e na detecção da expressão de CD117 (KIT) com imunohistoquímica.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 3 anos, sobre quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas atualmente no tratamento dos
GISTs gástricos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas atuais no tumor estromal gastrointestinal (GIST), através dos descritores:
“Gastrointestinal Stromal Tumors” e “Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, nos idiomas portugues, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5
anos. Foram encontrados 387 artigos no total (PUBMED 423, SCIELO 0, BVS 9), tirando os duplicados ficamos com 423, que foram avaliados pelo título sendo
encontrado 225 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 118 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 19
selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Devido ao potencial maligno dos GISTs gástricos, as ressecções cirúrgicas são consideradas o tratamento de primeira linha para as lesões (#62) 2,0 cm.
Anteriormente, para GISTs sem metástases à distância, a ressecção cirúrgica ou laparoscópica das lesões era o tratamento de escolha. Estudos demonstram que
GISTs maiores de 5cm de diâmetro possuem propensão para metástase a distância no fígado, pulmões e ossos. Estudos demonstram viabilidade e segurança na
ressecção endoscópica para tumores de pelo menos 5cm. Nos últimos anos, com o desenvolvimento das técnicas endoscópicas, novas opções terapêuticas estão
sendo introduzidas para tumores (#60)4cm. Entre as opções endoscópicas temos a ligadura elástica endoscópica (EBL), escavação da submucosa por endoscopia
(ESE), dissecção da submucosa por endoscópica (ESD) e várias combinações ressecção de espessura completa por endoscopia (EFTR). Acredita-se que os GISTs
oriundos da mucosa e submucosa do TGI podem ser tratados mais facilmente por via endoscópica, enquanto os de origem muscular são difíceis de serem
removidos completamente à endoscopia, com risco de perfuração. Dissecção da submucosa por endoscopia (ESD) e ressecção endoscópica de espessura total
(EFTR) são dois métodos relatados recentemente por terem tratado com sucesso os GISTs, incluindo casos com grandes lesões que foram completamente
ressecadas.

CONCLUSOES

O tratamento ideal dos GISTs gástricos depende de vários fatores como o tamanho do tumor, a presença de metástases e o estágio da doença. O fator adicional que
determina o tratamento adicional é o potencial de malignidade. Apesar da estimativa do risco de malignidade apoiada pela avaliação patológica, a ressecção de
tumores aumenta significativamente a chance de cura. Portanto, a ressecção de GISTs é recomendada como abordagem diagnóstica e terapêutica. Sendo as
técnicas que vem sendo utilizadas com bons resultados são das técnicas endoscópicas, principalmente ESD e EFTR.
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TITULO Atualização na conduta cirúrgica do GIST gástrico

INTRODUCAO

O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal (TGI). Podem surgir em qualquer lugar ao longo do TGI:
estômago (60%), intestino delgado (30%) e intestino grosso (10%). Em sua maioria são tumores benignos, mas alguns deles, principalmente os de origem da
muscular própria, são potencialmente malignos. Podendo chegar de 0,1 a 3% de todos os tumores gastrointestinais malignos. Os critérios diagnósticos padrão foram
baseados nas características histológicas e na detecção da expressão de CD117 (KIT) com imunohistoquímica.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 3 anos, sobre quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas atualmente no tratamento dos
GISTs gástricos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas atuais no tumor estromal gastrointestinal (GIST), através dos descritores:
“Gastrointestinal Stromal Tumors” e “Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, nos idiomas portugues, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5
anos. Foram encontrados 387 artigos no total (PUBMED 423, SCIELO 0, BVS 9), tirando os duplicados ficamos com 423, que foram avaliados pelo título sendo
encontrado 225 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 118 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 19
selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Devido ao potencial maligno dos GISTs gástricos, as ressecções cirúrgicas são consideradas o tratamento de primeira linha para as lesões (#62) 2,0 cm.
Anteriormente, para GISTs sem metástases à distância, a ressecção cirúrgica ou laparoscópica das lesões era o tratamento de escolha. Estudos demonstram que
GISTs maiores de 5cm de diâmetro possuem propensão para metástase a distância no fígado, pulmões e ossos. Estudos demonstram viabilidade e segurança na
ressecção endoscópica para tumores de pelo menos 5cm. Nos últimos anos, com o desenvolvimento das técnicas endoscópicas, novas opções terapêuticas estão
sendo introduzidas para tumores (#60)4cm. Entre as opções endoscópicas temos a ligadura elástica endoscópica (EBL), escavação da submucosa por endoscopia
(ESE), dissecção da submucosa por endoscópica (ESD) e várias combinações ressecção de espessura completa por endoscopia (EFTR). Acredita-se que os GISTs
oriundos da mucosa e submucosa do TGI podem ser tratados mais facilmente por via endoscópica, enquanto os de origem muscular são difíceis de serem
removidos completamente à endoscopia, com risco de perfuração. Dissecção da submucosa por endoscopia (ESD) e ressecção endoscópica de espessura total
(EFTR) são dois métodos relatados recentemente por terem tratado com sucesso os GISTs, incluindo casos com grandes lesões que foram completamente
ressecadas.

CONCLUSOES

O tratamento ideal dos GISTs gástricos depende de vários fatores como o tamanho do tumor, a presença de metástases e o estágio da doença. O fator adicional que
determina o tratamento adicional é o potencial de malignidade. Apesar da estimativa do risco de malignidade apoiada pela avaliação patológica, a ressecção de
tumores aumenta significativamente a chance de cura. Portanto, a ressecção de GISTs é recomendada como abordagem diagnóstica e terapêutica. Sendo as
técnicas que vem sendo utilizadas com bons resultados são das técnicas endoscópicas, principalmente ESD e EFTR.
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TITULO Atualização na conduta cirúrgica do GIST gástrico

INTRODUCAO

O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal (TGI). Podem surgir em qualquer lugar ao longo do TGI:
estômago (60%), intestino delgado (30%) e intestino grosso (10%). Em sua maioria são tumores benignos, mas alguns deles, principalmente os de origem da
muscular própria, são potencialmente malignos. Podendo chegar de 0,1 a 3% de todos os tumores gastrointestinais malignos. Os critérios diagnósticos padrão foram
baseados nas características histológicas e na detecção da expressão de CD117 (KIT) com imunohistoquímica.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 3 anos, sobre quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas atualmente no tratamento dos
GISTs gástricos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas atuais no tumor estromal gastrointestinal (GIST), através dos descritores:
“Gastrointestinal Stromal Tumors” e “Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, nos idiomas portugues, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5
anos. Foram encontrados 387 artigos no total (PUBMED 423, SCIELO 0, BVS 9), tirando os duplicados ficamos com 423, que foram avaliados pelo título sendo
encontrado 225 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 118 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 19
selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Devido ao potencial maligno dos GISTs gástricos, as ressecções cirúrgicas são consideradas o tratamento de primeira linha para as lesões (#62) 2,0 cm.
Anteriormente, para GISTs sem metástases à distância, a ressecção cirúrgica ou laparoscópica das lesões era o tratamento de escolha. Estudos demonstram que
GISTs maiores de 5cm de diâmetro possuem propensão para metástase a distância no fígado, pulmões e ossos. Estudos demonstram viabilidade e segurança na
ressecção endoscópica para tumores de pelo menos 5cm. Nos últimos anos, com o desenvolvimento das técnicas endoscópicas, novas opções terapêuticas estão
sendo introduzidas para tumores (#60)4cm. Entre as opções endoscópicas temos a ligadura elástica endoscópica (EBL), escavação da submucosa por endoscopia
(ESE), dissecção da submucosa por endoscópica (ESD) e várias combinações ressecção de espessura completa por endoscopia (EFTR). Acredita-se que os GISTs
oriundos da mucosa e submucosa do TGI podem ser tratados mais facilmente por via endoscópica, enquanto os de origem muscular são difíceis de serem
removidos completamente à endoscopia, com risco de perfuração. Dissecção da submucosa por endoscopia (ESD) e ressecção endoscópica de espessura total
(EFTR) são dois métodos relatados recentemente por terem tratado com sucesso os GISTs, incluindo casos com grandes lesões que foram completamente
ressecadas.

CONCLUSOES

O tratamento ideal dos GISTs gástricos depende de vários fatores como o tamanho do tumor, a presença de metástases e o estágio da doença. O fator adicional que
determina o tratamento adicional é o potencial de malignidade. Apesar da estimativa do risco de malignidade apoiada pela avaliação patológica, a ressecção de
tumores aumenta significativamente a chance de cura. Portanto, a ressecção de GISTs é recomendada como abordagem diagnóstica e terapêutica. Sendo as
técnicas que vem sendo utilizadas com bons resultados são das técnicas endoscópicas, principalmente ESD e EFTR.
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TITULO Atualização na conduta cirúrgica do GIST gástrico

INTRODUCAO

O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal (TGI). Podem surgir em qualquer lugar ao longo do TGI:
estômago (60%), intestino delgado (30%) e intestino grosso (10%). Em sua maioria são tumores benignos, mas alguns deles, principalmente os de origem da
muscular própria, são potencialmente malignos. Podendo chegar de 0,1 a 3% de todos os tumores gastrointestinais malignos. Os critérios diagnósticos padrão foram
baseados nas características histológicas e na detecção da expressão de CD117 (KIT) com imunohistoquímica.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 3 anos, sobre quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas atualmente no tratamento dos
GISTs gástricos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas atuais no tumor estromal gastrointestinal (GIST), através dos descritores:
“Gastrointestinal Stromal Tumors” e “Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, nos idiomas portugues, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5
anos. Foram encontrados 387 artigos no total (PUBMED 423, SCIELO 0, BVS 9), tirando os duplicados ficamos com 423, que foram avaliados pelo título sendo
encontrado 225 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 118 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 19
selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Devido ao potencial maligno dos GISTs gástricos, as ressecções cirúrgicas são consideradas o tratamento de primeira linha para as lesões (#62) 2,0 cm.
Anteriormente, para GISTs sem metástases à distância, a ressecção cirúrgica ou laparoscópica das lesões era o tratamento de escolha. Estudos demonstram que
GISTs maiores de 5cm de diâmetro possuem propensão para metástase a distância no fígado, pulmões e ossos. Estudos demonstram viabilidade e segurança na
ressecção endoscópica para tumores de pelo menos 5cm. Nos últimos anos, com o desenvolvimento das técnicas endoscópicas, novas opções terapêuticas estão
sendo introduzidas para tumores (#60)4cm. Entre as opções endoscópicas temos a ligadura elástica endoscópica (EBL), escavação da submucosa por endoscopia
(ESE), dissecção da submucosa por endoscópica (ESD) e várias combinações ressecção de espessura completa por endoscopia (EFTR). Acredita-se que os GISTs
oriundos da mucosa e submucosa do TGI podem ser tratados mais facilmente por via endoscópica, enquanto os de origem muscular são difíceis de serem
removidos completamente à endoscopia, com risco de perfuração. Dissecção da submucosa por endoscopia (ESD) e ressecção endoscópica de espessura total
(EFTR) são dois métodos relatados recentemente por terem tratado com sucesso os GISTs, incluindo casos com grandes lesões que foram completamente
ressecadas.

CONCLUSOES

O tratamento ideal dos GISTs gástricos depende de vários fatores como o tamanho do tumor, a presença de metástases e o estágio da doença. O fator adicional que
determina o tratamento adicional é o potencial de malignidade. Apesar da estimativa do risco de malignidade apoiada pela avaliação patológica, a ressecção de
tumores aumenta significativamente a chance de cura. Portanto, a ressecção de GISTs é recomendada como abordagem diagnóstica e terapêutica. Sendo as
técnicas que vem sendo utilizadas com bons resultados são das técnicas endoscópicas, principalmente ESD e EFTR.
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TITULO Atualização na conduta cirúrgica do GIST gástrico

INTRODUCAO

O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal (TGI). Podem surgir em qualquer lugar ao longo do TGI:
estômago (60%), intestino delgado (30%) e intestino grosso (10%). Em sua maioria são tumores benignos, mas alguns deles, principalmente os de origem da
muscular própria, são potencialmente malignos. Podendo chegar de 0,1 a 3% de todos os tumores gastrointestinais malignos. Os critérios diagnósticos padrão foram
baseados nas características histológicas e na detecção da expressão de CD117 (KIT) com imunohistoquímica.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 3 anos, sobre quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas atualmente no tratamento dos
GISTs gástricos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas atuais no tumor estromal gastrointestinal (GIST), através dos descritores:
“Gastrointestinal Stromal Tumors” e “Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, nos idiomas portugues, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5
anos. Foram encontrados 387 artigos no total (PUBMED 423, SCIELO 0, BVS 9), tirando os duplicados ficamos com 423, que foram avaliados pelo título sendo
encontrado 225 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 118 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 19
selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Devido ao potencial maligno dos GISTs gástricos, as ressecções cirúrgicas são consideradas o tratamento de primeira linha para as lesões (#62) 2,0 cm.
Anteriormente, para GISTs sem metástases à distância, a ressecção cirúrgica ou laparoscópica das lesões era o tratamento de escolha. Estudos demonstram que
GISTs maiores de 5cm de diâmetro possuem propensão para metástase a distância no fígado, pulmões e ossos. Estudos demonstram viabilidade e segurança na
ressecção endoscópica para tumores de pelo menos 5cm. Nos últimos anos, com o desenvolvimento das técnicas endoscópicas, novas opções terapêuticas estão
sendo introduzidas para tumores (#60)4cm. Entre as opções endoscópicas temos a ligadura elástica endoscópica (EBL), escavação da submucosa por endoscopia
(ESE), dissecção da submucosa por endoscópica (ESD) e várias combinações ressecção de espessura completa por endoscopia (EFTR). Acredita-se que os GISTs
oriundos da mucosa e submucosa do TGI podem ser tratados mais facilmente por via endoscópica, enquanto os de origem muscular são difíceis de serem
removidos completamente à endoscopia, com risco de perfuração. Dissecção da submucosa por endoscopia (ESD) e ressecção endoscópica de espessura total
(EFTR) são dois métodos relatados recentemente por terem tratado com sucesso os GISTs, incluindo casos com grandes lesões que foram completamente
ressecadas.

CONCLUSOES

O tratamento ideal dos GISTs gástricos depende de vários fatores como o tamanho do tumor, a presença de metástases e o estágio da doença. O fator adicional que
determina o tratamento adicional é o potencial de malignidade. Apesar da estimativa do risco de malignidade apoiada pela avaliação patológica, a ressecção de
tumores aumenta significativamente a chance de cura. Portanto, a ressecção de GISTs é recomendada como abordagem diagnóstica e terapêutica. Sendo as
técnicas que vem sendo utilizadas com bons resultados são das técnicas endoscópicas, principalmente ESD e EFTR.
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TITULO Atualização na conduta cirúrgica do GIST gástrico

INTRODUCAO

O tumor estromal gastrointestinal (GIST) é o tumor mesenquimal mais comum do trato gastrointestinal (TGI). Podem surgir em qualquer lugar ao longo do TGI:
estômago (60%), intestino delgado (30%) e intestino grosso (10%). Em sua maioria são tumores benignos, mas alguns deles, principalmente os de origem da
muscular própria, são potencialmente malignos. Podendo chegar de 0,1 a 3% de todos os tumores gastrointestinais malignos. Os critérios diagnósticos padrão foram
baseados nas características histológicas e na detecção da expressão de CD117 (KIT) com imunohistoquímica.

OBJETIVOS
Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 3 anos, sobre quais são as técnicas cirúrgicas mais utilizadas atualmente no tratamento dos
GISTs gástricos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas atuais no tumor estromal gastrointestinal (GIST), através dos descritores:
“Gastrointestinal Stromal Tumors” e “Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, nos idiomas portugues, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5
anos. Foram encontrados 387 artigos no total (PUBMED 423, SCIELO 0, BVS 9), tirando os duplicados ficamos com 423, que foram avaliados pelo título sendo
encontrado 225 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 118 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 19
selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Devido ao potencial maligno dos GISTs gástricos, as ressecções cirúrgicas são consideradas o tratamento de primeira linha para as lesões (#62) 2,0 cm.
Anteriormente, para GISTs sem metástases à distância, a ressecção cirúrgica ou laparoscópica das lesões era o tratamento de escolha. Estudos demonstram que
GISTs maiores de 5cm de diâmetro possuem propensão para metástase a distância no fígado, pulmões e ossos. Estudos demonstram viabilidade e segurança na
ressecção endoscópica para tumores de pelo menos 5cm. Nos últimos anos, com o desenvolvimento das técnicas endoscópicas, novas opções terapêuticas estão
sendo introduzidas para tumores (#60)4cm. Entre as opções endoscópicas temos a ligadura elástica endoscópica (EBL), escavação da submucosa por endoscopia
(ESE), dissecção da submucosa por endoscópica (ESD) e várias combinações ressecção de espessura completa por endoscopia (EFTR). Acredita-se que os GISTs
oriundos da mucosa e submucosa do TGI podem ser tratados mais facilmente por via endoscópica, enquanto os de origem muscular são difíceis de serem
removidos completamente à endoscopia, com risco de perfuração. Dissecção da submucosa por endoscopia (ESD) e ressecção endoscópica de espessura total
(EFTR) são dois métodos relatados recentemente por terem tratado com sucesso os GISTs, incluindo casos com grandes lesões que foram completamente
ressecadas.

CONCLUSOES

O tratamento ideal dos GISTs gástricos depende de vários fatores como o tamanho do tumor, a presença de metástases e o estágio da doença. O fator adicional que
determina o tratamento adicional é o potencial de malignidade. Apesar da estimativa do risco de malignidade apoiada pela avaliação patológica, a ressecção de
tumores aumenta significativamente a chance de cura. Portanto, a ressecção de GISTs é recomendada como abordagem diagnóstica e terapêutica. Sendo as
técnicas que vem sendo utilizadas com bons resultados são das técnicas endoscópicas, principalmente ESD e EFTR.
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TITULO Atualização no tratamento cirúrgico da acalasia do esôfago

INTRODUCAO

A acalasia é uma doença predominantemente idiopática da motilidade esofágica, caracterizada por aperistaltismo nos dois terços inferiores do corpo esofágico e
diminuição ou ausência do relaxamento do esfíncter esofágico inferior (LES) com deglutições úmidas. De acordo com a classificação de Chicago é dividida em 3
entidades, de acordo com os padrões de contratilidade associado ao esôfago distal, que varia de ausente a peristaltismo intacto. Por muitos anos a terapia da
acalasia foi deixada de lado, pois era muito rara e as terapias existentes acarretavam riscos significativos. E com a adoção da classificação de Chicago na prática
clínica, ocorreu um grande avanço terapêutico no tratamento da acalasia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre as condutas cirúrgicas mais recentes para o tratamento da acalasia esofágica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na acalasia esofagiana, através dos descritores: “Esophageal Achalasia” e
“Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 387
artigos no total (PUBMED 381, SCIELO 0, BVS 6), tirando os duplicados ficamos com 382, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 191 potencialmente
relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 86 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 32 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A escolha da terapia é baseada em fatores clínicos, como idade do paciente, comorbidades, tolerância ao risco e experiência dos profissionais. A aplicação
cuidadosa e personalizada de várias terapias para pacientes com acalasia pode proporcionar melhora sintomática a longo prazo. Até recentemente, as únicas
opções de tratamento duráveis para a acalasia eram a dilatação pneumática (DP) ou a miotomia de Heller laparoscópica (LHM). Um desenvolvimento relativamente
recente e revolucionário na acalasia, foi a miotomia endoscópia perioral (POEM) para o tratamento. A ampla adoção desse procedimento tem sido um grande avanço
na terapêutica da acalasia. O procedimento POEM envolve fazer uma incisão da mucosa no meio do esôfago e criar um túnel submucoso para a cárdia gástrica
usando um endoscópio padrão e eletrocautério. Uma miotomia da camada muscular circular é então realizada de dentro do túnel submucoso, começando na cárdia
gástrica e progredindo proximalmente ao longo do EEI. A miotomia pode ser alongada se desejado, envolvendo potencialmente todo o comprimento do esôfago do
músculo liso. Sendo esse um atributo único da POEM, que permite a extensão da miotómia, sendo útil principalmente nas formas avançadas da acalasia.

CONCLUSOES

A conduta mais recente que vem sendo utilizada para o tratamento da acalasia de esófago é a miotomia endoscópia perioral (POEM), tendo se observado melhores
resultados terapêuticos e menores complicações pós-operatórias quando se comparada com a miotomia de heller laparoscópica (LHM) que além de maior
comorbidade pós-operatória está associada a longo prazo com refluxo pós-procedimento e formação de um pseudodivertículo com estase do bolo alimentar
associada no segmento esofágico incluído na miotomia.
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TITULO Atualização no tratamento cirúrgico da acalasia do esôfago

INTRODUCAO

A acalasia é uma doença predominantemente idiopática da motilidade esofágica, caracterizada por aperistaltismo nos dois terços inferiores do corpo esofágico e
diminuição ou ausência do relaxamento do esfíncter esofágico inferior (LES) com deglutições úmidas. De acordo com a classificação de Chicago é dividida em 3
entidades, de acordo com os padrões de contratilidade associado ao esôfago distal, que varia de ausente a peristaltismo intacto. Por muitos anos a terapia da
acalasia foi deixada de lado, pois era muito rara e as terapias existentes acarretavam riscos significativos. E com a adoção da classificação de Chicago na prática
clínica, ocorreu um grande avanço terapêutico no tratamento da acalasia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre as condutas cirúrgicas mais recentes para o tratamento da acalasia esofágica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na acalasia esofagiana, através dos descritores: “Esophageal Achalasia” e
“Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 387
artigos no total (PUBMED 381, SCIELO 0, BVS 6), tirando os duplicados ficamos com 382, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 191 potencialmente
relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 86 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 32 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A escolha da terapia é baseada em fatores clínicos, como idade do paciente, comorbidades, tolerância ao risco e experiência dos profissionais. A aplicação
cuidadosa e personalizada de várias terapias para pacientes com acalasia pode proporcionar melhora sintomática a longo prazo. Até recentemente, as únicas
opções de tratamento duráveis para a acalasia eram a dilatação pneumática (DP) ou a miotomia de Heller laparoscópica (LHM). Um desenvolvimento relativamente
recente e revolucionário na acalasia, foi a miotomia endoscópia perioral (POEM) para o tratamento. A ampla adoção desse procedimento tem sido um grande avanço
na terapêutica da acalasia. O procedimento POEM envolve fazer uma incisão da mucosa no meio do esôfago e criar um túnel submucoso para a cárdia gástrica
usando um endoscópio padrão e eletrocautério. Uma miotomia da camada muscular circular é então realizada de dentro do túnel submucoso, começando na cárdia
gástrica e progredindo proximalmente ao longo do EEI. A miotomia pode ser alongada se desejado, envolvendo potencialmente todo o comprimento do esôfago do
músculo liso. Sendo esse um atributo único da POEM, que permite a extensão da miotómia, sendo útil principalmente nas formas avançadas da acalasia.

CONCLUSOES

A conduta mais recente que vem sendo utilizada para o tratamento da acalasia de esófago é a miotomia endoscópia perioral (POEM), tendo se observado melhores
resultados terapêuticos e menores complicações pós-operatórias quando se comparada com a miotomia de heller laparoscópica (LHM) que além de maior
comorbidade pós-operatória está associada a longo prazo com refluxo pós-procedimento e formação de um pseudodivertículo com estase do bolo alimentar
associada no segmento esofágico incluído na miotomia.
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TITULO Atualização no tratamento cirúrgico da acalasia do esôfago

INTRODUCAO

A acalasia é uma doença predominantemente idiopática da motilidade esofágica, caracterizada por aperistaltismo nos dois terços inferiores do corpo esofágico e
diminuição ou ausência do relaxamento do esfíncter esofágico inferior (LES) com deglutições úmidas. De acordo com a classificação de Chicago é dividida em 3
entidades, de acordo com os padrões de contratilidade associado ao esôfago distal, que varia de ausente a peristaltismo intacto. Por muitos anos a terapia da
acalasia foi deixada de lado, pois era muito rara e as terapias existentes acarretavam riscos significativos. E com a adoção da classificação de Chicago na prática
clínica, ocorreu um grande avanço terapêutico no tratamento da acalasia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre as condutas cirúrgicas mais recentes para o tratamento da acalasia esofágica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na acalasia esofagiana, através dos descritores: “Esophageal Achalasia” e
“Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 387
artigos no total (PUBMED 381, SCIELO 0, BVS 6), tirando os duplicados ficamos com 382, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 191 potencialmente
relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 86 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 32 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A escolha da terapia é baseada em fatores clínicos, como idade do paciente, comorbidades, tolerância ao risco e experiência dos profissionais. A aplicação
cuidadosa e personalizada de várias terapias para pacientes com acalasia pode proporcionar melhora sintomática a longo prazo. Até recentemente, as únicas
opções de tratamento duráveis para a acalasia eram a dilatação pneumática (DP) ou a miotomia de Heller laparoscópica (LHM). Um desenvolvimento relativamente
recente e revolucionário na acalasia, foi a miotomia endoscópia perioral (POEM) para o tratamento. A ampla adoção desse procedimento tem sido um grande avanço
na terapêutica da acalasia. O procedimento POEM envolve fazer uma incisão da mucosa no meio do esôfago e criar um túnel submucoso para a cárdia gástrica
usando um endoscópio padrão e eletrocautério. Uma miotomia da camada muscular circular é então realizada de dentro do túnel submucoso, começando na cárdia
gástrica e progredindo proximalmente ao longo do EEI. A miotomia pode ser alongada se desejado, envolvendo potencialmente todo o comprimento do esôfago do
músculo liso. Sendo esse um atributo único da POEM, que permite a extensão da miotómia, sendo útil principalmente nas formas avançadas da acalasia.

CONCLUSOES

A conduta mais recente que vem sendo utilizada para o tratamento da acalasia de esófago é a miotomia endoscópia perioral (POEM), tendo se observado melhores
resultados terapêuticos e menores complicações pós-operatórias quando se comparada com a miotomia de heller laparoscópica (LHM) que além de maior
comorbidade pós-operatória está associada a longo prazo com refluxo pós-procedimento e formação de um pseudodivertículo com estase do bolo alimentar
associada no segmento esofágico incluído na miotomia.
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TITULO Atualização no tratamento cirúrgico da acalasia do esôfago

INTRODUCAO

A acalasia é uma doença predominantemente idiopática da motilidade esofágica, caracterizada por aperistaltismo nos dois terços inferiores do corpo esofágico e
diminuição ou ausência do relaxamento do esfíncter esofágico inferior (LES) com deglutições úmidas. De acordo com a classificação de Chicago é dividida em 3
entidades, de acordo com os padrões de contratilidade associado ao esôfago distal, que varia de ausente a peristaltismo intacto. Por muitos anos a terapia da
acalasia foi deixada de lado, pois era muito rara e as terapias existentes acarretavam riscos significativos. E com a adoção da classificação de Chicago na prática
clínica, ocorreu um grande avanço terapêutico no tratamento da acalasia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre as condutas cirúrgicas mais recentes para o tratamento da acalasia esofágica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na acalasia esofagiana, através dos descritores: “Esophageal Achalasia” e
“Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 387
artigos no total (PUBMED 381, SCIELO 0, BVS 6), tirando os duplicados ficamos com 382, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 191 potencialmente
relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 86 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 32 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A escolha da terapia é baseada em fatores clínicos, como idade do paciente, comorbidades, tolerância ao risco e experiência dos profissionais. A aplicação
cuidadosa e personalizada de várias terapias para pacientes com acalasia pode proporcionar melhora sintomática a longo prazo. Até recentemente, as únicas
opções de tratamento duráveis para a acalasia eram a dilatação pneumática (DP) ou a miotomia de Heller laparoscópica (LHM). Um desenvolvimento relativamente
recente e revolucionário na acalasia, foi a miotomia endoscópia perioral (POEM) para o tratamento. A ampla adoção desse procedimento tem sido um grande avanço
na terapêutica da acalasia. O procedimento POEM envolve fazer uma incisão da mucosa no meio do esôfago e criar um túnel submucoso para a cárdia gástrica
usando um endoscópio padrão e eletrocautério. Uma miotomia da camada muscular circular é então realizada de dentro do túnel submucoso, começando na cárdia
gástrica e progredindo proximalmente ao longo do EEI. A miotomia pode ser alongada se desejado, envolvendo potencialmente todo o comprimento do esôfago do
músculo liso. Sendo esse um atributo único da POEM, que permite a extensão da miotómia, sendo útil principalmente nas formas avançadas da acalasia.

CONCLUSOES

A conduta mais recente que vem sendo utilizada para o tratamento da acalasia de esófago é a miotomia endoscópia perioral (POEM), tendo se observado melhores
resultados terapêuticos e menores complicações pós-operatórias quando se comparada com a miotomia de heller laparoscópica (LHM) que além de maior
comorbidade pós-operatória está associada a longo prazo com refluxo pós-procedimento e formação de um pseudodivertículo com estase do bolo alimentar
associada no segmento esofágico incluído na miotomia.
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TITULO Atualização no tratamento cirúrgico da acalasia do esôfago

INTRODUCAO

A acalasia é uma doença predominantemente idiopática da motilidade esofágica, caracterizada por aperistaltismo nos dois terços inferiores do corpo esofágico e
diminuição ou ausência do relaxamento do esfíncter esofágico inferior (LES) com deglutições úmidas. De acordo com a classificação de Chicago é dividida em 3
entidades, de acordo com os padrões de contratilidade associado ao esôfago distal, que varia de ausente a peristaltismo intacto. Por muitos anos a terapia da
acalasia foi deixada de lado, pois era muito rara e as terapias existentes acarretavam riscos significativos. E com a adoção da classificação de Chicago na prática
clínica, ocorreu um grande avanço terapêutico no tratamento da acalasia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre as condutas cirúrgicas mais recentes para o tratamento da acalasia esofágica.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na acalasia esofagiana, através dos descritores: “Esophageal Achalasia” e
“Therapeutics”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 387
artigos no total (PUBMED 381, SCIELO 0, BVS 6), tirando os duplicados ficamos com 382, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 191 potencialmente
relevantes, que foram avaliados pelos resumos encontrado 86 artigos relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 32 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A escolha da terapia é baseada em fatores clínicos, como idade do paciente, comorbidades, tolerância ao risco e experiência dos profissionais. A aplicação
cuidadosa e personalizada de várias terapias para pacientes com acalasia pode proporcionar melhora sintomática a longo prazo. Até recentemente, as únicas
opções de tratamento duráveis para a acalasia eram a dilatação pneumática (DP) ou a miotomia de Heller laparoscópica (LHM). Um desenvolvimento relativamente
recente e revolucionário na acalasia, foi a miotomia endoscópia perioral (POEM) para o tratamento. A ampla adoção desse procedimento tem sido um grande avanço
na terapêutica da acalasia. O procedimento POEM envolve fazer uma incisão da mucosa no meio do esôfago e criar um túnel submucoso para a cárdia gástrica
usando um endoscópio padrão e eletrocautério. Uma miotomia da camada muscular circular é então realizada de dentro do túnel submucoso, começando na cárdia
gástrica e progredindo proximalmente ao longo do EEI. A miotomia pode ser alongada se desejado, envolvendo potencialmente todo o comprimento do esôfago do
músculo liso. Sendo esse um atributo único da POEM, que permite a extensão da miotómia, sendo útil principalmente nas formas avançadas da acalasia.

CONCLUSOES

A conduta mais recente que vem sendo utilizada para o tratamento da acalasia de esófago é a miotomia endoscópia perioral (POEM), tendo se observado melhores
resultados terapêuticos e menores complicações pós-operatórias quando se comparada com a miotomia de heller laparoscópica (LHM) que além de maior
comorbidade pós-operatória está associada a longo prazo com refluxo pós-procedimento e formação de um pseudodivertículo com estase do bolo alimentar
associada no segmento esofágico incluído na miotomia.
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TITULO IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NO AUMENTO DE CASOS DE APENDICITE AGUDA

INTRODUCAO
De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Observou-se que pacientes com
suspeita de COVID19 podem ter diagnóstico diferencial com apendicite aguda por apresentarem sintomas digestivos, inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal,
além das manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios.

OBJETIVOS Analisar possíveis causas no agravamento dos casos de apendicite aguda durante a pandemia pelo COVID19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão narrativa nas bases de dados Scielo, Pubmed e DATASUS. No total foram analisados 23 artigos e selecionados 8 para o estudo.
Foram utilizados os termos “Acute appendicitis”, E “Appendectomy” E “COVID19” E “SARS-CoV-2” E “Coronavirus” E “Emergency” E “Digestive Symptoms Of COVID”.
Os critérios de inclusão foram objetividade, especificidade do tema e atualidade, e de exclusão foram pouca relevância e confiabilidade dos dados apresentados,
estudos contraditórios e artigos pagos.

RESULTADOS

De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Pan et al. em Hubei, China,
mostraram que 50,5% dos pacientes positivos para COVID19 apresentaram sintomas digestivos, incluindo inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal, além das
manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios. Desde o início da pandemia detectou-se atraso no diagnóstico de apendicite aguda (AA), possivelmente
relacionado com a diminuição na busca pelo atendimento hospitalar por medo de contaminação e aumento da telemedicina, ocasionando restrições que podem ter
aumentado a quantidade de pacientes diagnosticados erroneamente. Também foi detectada uma redução na incidência de casos de AA nos primeiros meses de
pandemia. Tankel et al. demonstrou que a incidência semanal diminuiu em 40,7% entre dezembro de 2019 e abril de 2020. Velayos et al. compararam dois grupos de
pacientes, sendo um de janeiro a abril de 2019 e outro no mesmo intervalo de tempo de 2020. O autor concluiu que o grupo de 2020 possuía maiores parâmetros de
gravidade, incluindo febre com aumento de 52%, maior dosagem de PCR, maior tempo de permanência hospitalar e aumento de 20% nas complicações com
aumento de 32% de casos graves.

CONCLUSOES
A COVID19 influência tanto no diagnóstico quanto no curso da apendicite aguda devido à: confinamento e a não procura de atendimento hospitalar por medo de
contrair o coronavírus.

REFERENCIAS

1.Jessop ZM et al. Personal Protective Equipment (PPE) for Surgeons During COVID-19 Pandemic:: A Systematic Review of Availability, Usage, and Rationing
[internet]. Londres; 2020. 2.Ribeiro Junior MAF et al. O cirurgião de trauma e emergência na era da pandemia de COVID-19 [internet]. 2020. 3.Tankel J et al. The
Decreasing Incidence of Acute Appendicitis During COVID-19: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020. [Acesso em: 30 jun. 2020]. 4.ELSEVIER et al. Urgent
digestive surgery, a collateral victim of the COVID 19 crisis [internet]. 2020. 5.Snapiri O et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020 6.DATASUS [internet]. 2020.
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TITULO IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NO AUMENTO DE CASOS DE APENDICITE AGUDA

INTRODUCAO
De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Observou-se que pacientes com
suspeita de COVID19 podem ter diagnóstico diferencial com apendicite aguda por apresentarem sintomas digestivos, inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal,
além das manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios.

OBJETIVOS Analisar possíveis causas no agravamento dos casos de apendicite aguda durante a pandemia pelo COVID19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão narrativa nas bases de dados Scielo, Pubmed e DATASUS. No total foram analisados 23 artigos e selecionados 8 para o estudo.
Foram utilizados os termos “Acute appendicitis”, E “Appendectomy” E “COVID19” E “SARS-CoV-2” E “Coronavirus” E “Emergency” E “Digestive Symptoms Of COVID”.
Os critérios de inclusão foram objetividade, especificidade do tema e atualidade, e de exclusão foram pouca relevância e confiabilidade dos dados apresentados,
estudos contraditórios e artigos pagos.

RESULTADOS

De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Pan et al. em Hubei, China,
mostraram que 50,5% dos pacientes positivos para COVID19 apresentaram sintomas digestivos, incluindo inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal, além das
manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios. Desde o início da pandemia detectou-se atraso no diagnóstico de apendicite aguda (AA), possivelmente
relacionado com a diminuição na busca pelo atendimento hospitalar por medo de contaminação e aumento da telemedicina, ocasionando restrições que podem ter
aumentado a quantidade de pacientes diagnosticados erroneamente. Também foi detectada uma redução na incidência de casos de AA nos primeiros meses de
pandemia. Tankel et al. demonstrou que a incidência semanal diminuiu em 40,7% entre dezembro de 2019 e abril de 2020. Velayos et al. compararam dois grupos de
pacientes, sendo um de janeiro a abril de 2019 e outro no mesmo intervalo de tempo de 2020. O autor concluiu que o grupo de 2020 possuía maiores parâmetros de
gravidade, incluindo febre com aumento de 52%, maior dosagem de PCR, maior tempo de permanência hospitalar e aumento de 20% nas complicações com
aumento de 32% de casos graves.

CONCLUSOES
A COVID19 influência tanto no diagnóstico quanto no curso da apendicite aguda devido à: confinamento e a não procura de atendimento hospitalar por medo de
contrair o coronavírus.

REFERENCIAS

1.Jessop ZM et al. Personal Protective Equipment (PPE) for Surgeons During COVID-19 Pandemic:: A Systematic Review of Availability, Usage, and Rationing
[internet]. Londres; 2020. 2.Ribeiro Junior MAF et al. O cirurgião de trauma e emergência na era da pandemia de COVID-19 [internet]. 2020. 3.Tankel J et al. The
Decreasing Incidence of Acute Appendicitis During COVID-19: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020. [Acesso em: 30 jun. 2020]. 4.ELSEVIER et al. Urgent
digestive surgery, a collateral victim of the COVID 19 crisis [internet]. 2020. 5.Snapiri O et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020 6.DATASUS [internet]. 2020.
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TITULO IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NO AUMENTO DE CASOS DE APENDICITE AGUDA

INTRODUCAO
De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Observou-se que pacientes com
suspeita de COVID19 podem ter diagnóstico diferencial com apendicite aguda por apresentarem sintomas digestivos, inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal,
além das manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios.

OBJETIVOS Analisar possíveis causas no agravamento dos casos de apendicite aguda durante a pandemia pelo COVID19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão narrativa nas bases de dados Scielo, Pubmed e DATASUS. No total foram analisados 23 artigos e selecionados 8 para o estudo.
Foram utilizados os termos “Acute appendicitis”, E “Appendectomy” E “COVID19” E “SARS-CoV-2” E “Coronavirus” E “Emergency” E “Digestive Symptoms Of COVID”.
Os critérios de inclusão foram objetividade, especificidade do tema e atualidade, e de exclusão foram pouca relevância e confiabilidade dos dados apresentados,
estudos contraditórios e artigos pagos.

RESULTADOS

De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Pan et al. em Hubei, China,
mostraram que 50,5% dos pacientes positivos para COVID19 apresentaram sintomas digestivos, incluindo inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal, além das
manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios. Desde o início da pandemia detectou-se atraso no diagnóstico de apendicite aguda (AA), possivelmente
relacionado com a diminuição na busca pelo atendimento hospitalar por medo de contaminação e aumento da telemedicina, ocasionando restrições que podem ter
aumentado a quantidade de pacientes diagnosticados erroneamente. Também foi detectada uma redução na incidência de casos de AA nos primeiros meses de
pandemia. Tankel et al. demonstrou que a incidência semanal diminuiu em 40,7% entre dezembro de 2019 e abril de 2020. Velayos et al. compararam dois grupos de
pacientes, sendo um de janeiro a abril de 2019 e outro no mesmo intervalo de tempo de 2020. O autor concluiu que o grupo de 2020 possuía maiores parâmetros de
gravidade, incluindo febre com aumento de 52%, maior dosagem de PCR, maior tempo de permanência hospitalar e aumento de 20% nas complicações com
aumento de 32% de casos graves.

CONCLUSOES
A COVID19 influência tanto no diagnóstico quanto no curso da apendicite aguda devido à: confinamento e a não procura de atendimento hospitalar por medo de
contrair o coronavírus.

REFERENCIAS

1.Jessop ZM et al. Personal Protective Equipment (PPE) for Surgeons During COVID-19 Pandemic:: A Systematic Review of Availability, Usage, and Rationing
[internet]. Londres; 2020. 2.Ribeiro Junior MAF et al. O cirurgião de trauma e emergência na era da pandemia de COVID-19 [internet]. 2020. 3.Tankel J et al. The
Decreasing Incidence of Acute Appendicitis During COVID-19: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020. [Acesso em: 30 jun. 2020]. 4.ELSEVIER et al. Urgent
digestive surgery, a collateral victim of the COVID 19 crisis [internet]. 2020. 5.Snapiri O et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020 6.DATASUS [internet]. 2020.

Página 459



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11407 Cirurgia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3681297 - GABRIELA CALANCA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Elias Jirjoss Ilias ERIC SHIGUEO BONINSENHA KUNIZAKI

TITULO IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NO AUMENTO DE CASOS DE APENDICITE AGUDA

INTRODUCAO
De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Observou-se que pacientes com
suspeita de COVID19 podem ter diagnóstico diferencial com apendicite aguda por apresentarem sintomas digestivos, inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal,
além das manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios.

OBJETIVOS Analisar possíveis causas no agravamento dos casos de apendicite aguda durante a pandemia pelo COVID19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão narrativa nas bases de dados Scielo, Pubmed e DATASUS. No total foram analisados 23 artigos e selecionados 8 para o estudo.
Foram utilizados os termos “Acute appendicitis”, E “Appendectomy” E “COVID19” E “SARS-CoV-2” E “Coronavirus” E “Emergency” E “Digestive Symptoms Of COVID”.
Os critérios de inclusão foram objetividade, especificidade do tema e atualidade, e de exclusão foram pouca relevância e confiabilidade dos dados apresentados,
estudos contraditórios e artigos pagos.

RESULTADOS

De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Pan et al. em Hubei, China,
mostraram que 50,5% dos pacientes positivos para COVID19 apresentaram sintomas digestivos, incluindo inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal, além das
manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios. Desde o início da pandemia detectou-se atraso no diagnóstico de apendicite aguda (AA), possivelmente
relacionado com a diminuição na busca pelo atendimento hospitalar por medo de contaminação e aumento da telemedicina, ocasionando restrições que podem ter
aumentado a quantidade de pacientes diagnosticados erroneamente. Também foi detectada uma redução na incidência de casos de AA nos primeiros meses de
pandemia. Tankel et al. demonstrou que a incidência semanal diminuiu em 40,7% entre dezembro de 2019 e abril de 2020. Velayos et al. compararam dois grupos de
pacientes, sendo um de janeiro a abril de 2019 e outro no mesmo intervalo de tempo de 2020. O autor concluiu que o grupo de 2020 possuía maiores parâmetros de
gravidade, incluindo febre com aumento de 52%, maior dosagem de PCR, maior tempo de permanência hospitalar e aumento de 20% nas complicações com
aumento de 32% de casos graves.

CONCLUSOES
A COVID19 influência tanto no diagnóstico quanto no curso da apendicite aguda devido à: confinamento e a não procura de atendimento hospitalar por medo de
contrair o coronavírus.

REFERENCIAS

1.Jessop ZM et al. Personal Protective Equipment (PPE) for Surgeons During COVID-19 Pandemic:: A Systematic Review of Availability, Usage, and Rationing
[internet]. Londres; 2020. 2.Ribeiro Junior MAF et al. O cirurgião de trauma e emergência na era da pandemia de COVID-19 [internet]. 2020. 3.Tankel J et al. The
Decreasing Incidence of Acute Appendicitis During COVID-19: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020. [Acesso em: 30 jun. 2020]. 4.ELSEVIER et al. Urgent
digestive surgery, a collateral victim of the COVID 19 crisis [internet]. 2020. 5.Snapiri O et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020 6.DATASUS [internet]. 2020.
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TITULO IMPLICAÇÕES DA COVID-19 NO AUMENTO DE CASOS DE APENDICITE AGUDA

INTRODUCAO
De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Observou-se que pacientes com
suspeita de COVID19 podem ter diagnóstico diferencial com apendicite aguda por apresentarem sintomas digestivos, inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal,
além das manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios.

OBJETIVOS Analisar possíveis causas no agravamento dos casos de apendicite aguda durante a pandemia pelo COVID19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão narrativa nas bases de dados Scielo, Pubmed e DATASUS. No total foram analisados 23 artigos e selecionados 8 para o estudo.
Foram utilizados os termos “Acute appendicitis”, E “Appendectomy” E “COVID19” E “SARS-CoV-2” E “Coronavirus” E “Emergency” E “Digestive Symptoms Of COVID”.
Os critérios de inclusão foram objetividade, especificidade do tema e atualidade, e de exclusão foram pouca relevância e confiabilidade dos dados apresentados,
estudos contraditórios e artigos pagos.

RESULTADOS

De janeiro a abril de 2020, cerca de 7,9% das Doenças do Aparelho Digestivo notificadas foram por apendicite, segundo o DATASUS. Pan et al. em Hubei, China,
mostraram que 50,5% dos pacientes positivos para COVID19 apresentaram sintomas digestivos, incluindo inapetência, diarreia, vômitos e dor abdominal, além das
manifestações clássicas de febre e sintomas respiratórios. Desde o início da pandemia detectou-se atraso no diagnóstico de apendicite aguda (AA), possivelmente
relacionado com a diminuição na busca pelo atendimento hospitalar por medo de contaminação e aumento da telemedicina, ocasionando restrições que podem ter
aumentado a quantidade de pacientes diagnosticados erroneamente. Também foi detectada uma redução na incidência de casos de AA nos primeiros meses de
pandemia. Tankel et al. demonstrou que a incidência semanal diminuiu em 40,7% entre dezembro de 2019 e abril de 2020. Velayos et al. compararam dois grupos de
pacientes, sendo um de janeiro a abril de 2019 e outro no mesmo intervalo de tempo de 2020. O autor concluiu que o grupo de 2020 possuía maiores parâmetros de
gravidade, incluindo febre com aumento de 52%, maior dosagem de PCR, maior tempo de permanência hospitalar e aumento de 20% nas complicações com
aumento de 32% de casos graves.

CONCLUSOES
A COVID19 influência tanto no diagnóstico quanto no curso da apendicite aguda devido à: confinamento e a não procura de atendimento hospitalar por medo de
contrair o coronavírus.

REFERENCIAS

1.Jessop ZM et al. Personal Protective Equipment (PPE) for Surgeons During COVID-19 Pandemic:: A Systematic Review of Availability, Usage, and Rationing
[internet]. Londres; 2020. 2.Ribeiro Junior MAF et al. O cirurgião de trauma e emergência na era da pandemia de COVID-19 [internet]. 2020. 3.Tankel J et al. The
Decreasing Incidence of Acute Appendicitis During COVID-19: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020. [Acesso em: 30 jun. 2020]. 4.ELSEVIER et al. Urgent
digestive surgery, a collateral victim of the COVID 19 crisis [internet]. 2020. 5.Snapiri O et al. Delayed Diagnosis of Paediatric Appendicitis During The COVID19
Pandemic: A Retrospective Multi-centre Study [internet]. 2020 6.DATASUS [internet]. 2020.
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TITULO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DO BIOGÁS PRODUZIDO POR DIGESTÃO ANAERÓBIA

INTRODUCAO

Um dos grandes problemas do Brasil é a quantidade de resíduos sólidos produzidos nas grandes áreas urbanas e uma gestão inadequada pode trazer grandes
impactos ao meio ambiente. No Brasil existem muitas empresas que produzem energia a partir desses resíduos, com a produção do Biogás. O Biogás é definido
como um gás natural proveniente da fermentação anaeróbia da matéria orgânica (Martins (#38) Assis, 2007 apud Gallina 2013). A representação da digestão
anaeróbia pode ser feita pela equação (Kelleher et al., 2002 apud Araújo, 2017). Matéria Orgânica + H2 (#38)#8594; CH4 + CO2 + Biomassa + NH3 + H2S + Calor

OBJETIVOS Analisar o potencial energético do biogás.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica envolvendo artigos acadêmicos.

RESULTADOS

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Conforme Zanette (2009), a composição e o conteúdo energético do biogás podem variar de acordo com o material orgânico e o
processo através do qual o mesmo é produzido. O biogás produzido por digestão anaeróbica, possui um volume de 53-70% de gás metano (CH4), 30-47% de dióxido
de carbono (CO2) e pequenas quantidades de ácido sulfídrico, (#60)1000 ppm e amônia (#60)100 ppm. O potencial energético do biogás está relacionado com o seu
poder calorifico, que está ligado diretamente a sua porcentagem de metano. De acordo com Avellar (2001) apud Lima et al., (2012), o biogás com 40% de CH4 possui
um poder calorífico de 2338,52 kcal/kg, com 60% 4229,98 kcal/kg e 75% 6253,01 kcal/kg. Quanto maior a fração de metano, mais energia por unidade de massa o
biogás possui. Comparando a capacidade energética do biogás com outros combustíveis usais, podemos ver a relação de 1m³ de biogás é o que vale de acordo com
Silva (2009) apud Lima et al., (2012) a 0,61 litros de gasolina, 0,7 litros de gasóleo, 0,55 litros de biodiesel, 0,45 Kg de GPL e 6,9 kWh de eletricidade. O biogás
produzido pode ser utilizado em praticamente todas as aplicações desenvolvidas para o gás natural, como a produção de calor e/ou eletricidade e o uso como
combustível veicular (Zanette, 2009).

CONCLUSOES
Concluímos que o Biogás tem um grande potencial energético, considerando o seu teor de metano acima de 60%, ele possui um elevado poder calorifico, podendo
até substituir alguns combustíveis usuais, além do seu potencial ele traz grandes benefícios ambientais sendo uma fonte renovável e diminuindo a emissão de
metano na atmosfera.

REFERENCIAS

1. ARAÚJO, A. PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS UTILIZANDO BIODIGESTOR ANAERÓBICO. 2017. Disponível em
(#60)https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/20292/3/Produ%C3%A7%C3%A3oBiog%C3%A1sRes%C3%ADduos.pdf(#62). Acessado em 29/09/2020. 2.
GALLINA, T. ANÁLISE DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO BIOGÁS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE
FLORIANÓPOLIS. 2013. Disponível em (#60)https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/125069/tcc_thaisforestgallina.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y(#62). Acessado em 29/09/2020. 3. LIMA, A; PASSAMANI, F. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO DO BIOGÁS PRODUZIDO NO
REATOR UASB DA ETE-UFES. 2012. Disponível em
(#60)http://www.ambiental.ufes.br/sites/ambiental.ufes.br/files/field/anexo/avaliacao_do_potencial_energetico_do_biogas_produzido_no_reator_uasb_da_ete-
ufes_reduzido.pdf(#62). Acessado em 29/09/2020. 4. ZANETTE, A. POTENCIAL DE APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS NO BRASIL. 2009. Disponível em
(#60)https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21429297(#62). Acessado em 02/10/2020.
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TITULO CONTABILIDADE GERENCIAL – BALANCED SCORECARD

INTRODUCAO

A Contabilidade gerencial contribui para um melhor entendimento da situação patrimonial da empresa, se tornando obrigatório para o gerenciamento, fazendo com
que ela se torne uma ferramenta indispensável no processo de gestão, não tendo apenas o objetivo de informar ao dono o lucro obtido em sua empresa. Com isso,
novos usuários da contabilidade foram surgindo, como por exemplo: os investidores, o governo, os bancos, os fornecedores de mercadorias pagas a prazo, os
sindicatos, os clientes e até mesmo os próprios colaboradores.

OBJETIVOS Demonstrar a importância da contabilidade gerencial com o foco na técnica Balanced Scorecard e abordar como funciona uma empresa com a aplicação do método.

METODOLOGIA

O início do estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica para fundamentar os conceitos teóricos e fazer uma triagem sobre o que deveria ser abordado como foco
da pesquisa. Foram expostas algumas metodologias de análise das demonstrações contábeis que auxiliam o processo de decisão dos gestores da empresa e então
por último foi feito um estudo de caso através de simulação de empresas fictícias, devido ao teor desses dados serem extremamente confidenciais para as
empresas.

RESULTADOS

A contabilidade gerencial é utilizada pelas empresas em diversos processos internos. Será abordado no trabalho, sobre o balanced scorecard como técnica principal,
onde existe uma flexibilidade e aplicabilidade de todos os ramos de atuações empresariais com ou sem fins lucrativos, devido a sua abordagem ampla o que permite
analisar diversos cenários para tomada de decisões. O scorecard avaliava além dos métodos financeiros, os prazos de entregas aos clientes, ciclo de processo de
produção e também a eficácia no desenvolvimento de novos produtos. Na utilização dessa nova técnica, uma das empresas apresentou novas ideias como valor
para os acionistas, medidas de produtividade, qualidade e novos planos de compensação o que o elevou como a ferramenta mais promissora.

CONCLUSOES
Para que essa nova gestão de contabilidade gerencial funcione é importante que os objetivos sejam traçados com uma projeção de longo prazo e acompanhamento
em menores períodos para controle dos resultados tendo em vista a meta traçada.

REFERENCIAS
KAPLAN, Robert. A estratégia em ação. 1997 MARTINS, Eliseu. Análise didática das demonstrações Contabeis.2014 CREPALDI, Silvio. Teoria e Prática da
Contabilidade Gerencial, 2002
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TITULO CONTABILIDADE GERENCIAL – BALANCED SCORECARD

INTRODUCAO

A Contabilidade gerencial contribui para um melhor entendimento da situação patrimonial da empresa, se tornando obrigatório para o gerenciamento, fazendo com
que ela se torne uma ferramenta indispensável no processo de gestão, não tendo apenas o objetivo de informar ao dono o lucro obtido em sua empresa. Com isso,
novos usuários da contabilidade foram surgindo, como por exemplo: os investidores, o governo, os bancos, os fornecedores de mercadorias pagas a prazo, os
sindicatos, os clientes e até mesmo os próprios colaboradores.

OBJETIVOS Demonstrar a importância da contabilidade gerencial com o foco na técnica Balanced Scorecard e abordar como funciona uma empresa com a aplicação do método.

METODOLOGIA

O início do estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica para fundamentar os conceitos teóricos e fazer uma triagem sobre o que deveria ser abordado como foco
da pesquisa. Foram expostas algumas metodologias de análise das demonstrações contábeis que auxiliam o processo de decisão dos gestores da empresa e então
por último foi feito um estudo de caso através de simulação de empresas fictícias, devido ao teor desses dados serem extremamente confidenciais para as
empresas.

RESULTADOS

A contabilidade gerencial é utilizada pelas empresas em diversos processos internos. Será abordado no trabalho, sobre o balanced scorecard como técnica principal,
onde existe uma flexibilidade e aplicabilidade de todos os ramos de atuações empresariais com ou sem fins lucrativos, devido a sua abordagem ampla o que permite
analisar diversos cenários para tomada de decisões. O scorecard avaliava além dos métodos financeiros, os prazos de entregas aos clientes, ciclo de processo de
produção e também a eficácia no desenvolvimento de novos produtos. Na utilização dessa nova técnica, uma das empresas apresentou novas ideias como valor
para os acionistas, medidas de produtividade, qualidade e novos planos de compensação o que o elevou como a ferramenta mais promissora.

CONCLUSOES
Para que essa nova gestão de contabilidade gerencial funcione é importante que os objetivos sejam traçados com uma projeção de longo prazo e acompanhamento
em menores períodos para controle dos resultados tendo em vista a meta traçada.

REFERENCIAS
KAPLAN, Robert. A estratégia em ação. 1997 MARTINS, Eliseu. Análise didática das demonstrações Contabeis.2014 CREPALDI, Silvio. Teoria e Prática da
Contabilidade Gerencial, 2002
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TITULO CONTABILIDADE GERENCIAL – BALANCED SCORECARD

INTRODUCAO

A Contabilidade gerencial contribui para um melhor entendimento da situação patrimonial da empresa, se tornando obrigatório para o gerenciamento, fazendo com
que ela se torne uma ferramenta indispensável no processo de gestão, não tendo apenas o objetivo de informar ao dono o lucro obtido em sua empresa. Com isso,
novos usuários da contabilidade foram surgindo, como por exemplo: os investidores, o governo, os bancos, os fornecedores de mercadorias pagas a prazo, os
sindicatos, os clientes e até mesmo os próprios colaboradores.

OBJETIVOS Demonstrar a importância da contabilidade gerencial com o foco na técnica Balanced Scorecard e abordar como funciona uma empresa com a aplicação do método.

METODOLOGIA

O início do estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica para fundamentar os conceitos teóricos e fazer uma triagem sobre o que deveria ser abordado como foco
da pesquisa. Foram expostas algumas metodologias de análise das demonstrações contábeis que auxiliam o processo de decisão dos gestores da empresa e então
por último foi feito um estudo de caso através de simulação de empresas fictícias, devido ao teor desses dados serem extremamente confidenciais para as
empresas.

RESULTADOS

A contabilidade gerencial é utilizada pelas empresas em diversos processos internos. Será abordado no trabalho, sobre o balanced scorecard como técnica principal,
onde existe uma flexibilidade e aplicabilidade de todos os ramos de atuações empresariais com ou sem fins lucrativos, devido a sua abordagem ampla o que permite
analisar diversos cenários para tomada de decisões. O scorecard avaliava além dos métodos financeiros, os prazos de entregas aos clientes, ciclo de processo de
produção e também a eficácia no desenvolvimento de novos produtos. Na utilização dessa nova técnica, uma das empresas apresentou novas ideias como valor
para os acionistas, medidas de produtividade, qualidade e novos planos de compensação o que o elevou como a ferramenta mais promissora.

CONCLUSOES
Para que essa nova gestão de contabilidade gerencial funcione é importante que os objetivos sejam traçados com uma projeção de longo prazo e acompanhamento
em menores períodos para controle dos resultados tendo em vista a meta traçada.

REFERENCIAS
KAPLAN, Robert. A estratégia em ação. 1997 MARTINS, Eliseu. Análise didática das demonstrações Contabeis.2014 CREPALDI, Silvio. Teoria e Prática da
Contabilidade Gerencial, 2002
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Tomas de Aquino Salomao

TITULO CONTABILIDADE GERENCIAL – BALANCED SCORECARD

INTRODUCAO

A Contabilidade gerencial contribui para um melhor entendimento da situação patrimonial da empresa, se tornando obrigatório para o gerenciamento, fazendo com
que ela se torne uma ferramenta indispensável no processo de gestão, não tendo apenas o objetivo de informar ao dono o lucro obtido em sua empresa. Com isso,
novos usuários da contabilidade foram surgindo, como por exemplo: os investidores, o governo, os bancos, os fornecedores de mercadorias pagas a prazo, os
sindicatos, os clientes e até mesmo os próprios colaboradores.

OBJETIVOS Demonstrar a importância da contabilidade gerencial com o foco na técnica Balanced Scorecard e abordar como funciona uma empresa com a aplicação do método.

METODOLOGIA

O início do estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica para fundamentar os conceitos teóricos e fazer uma triagem sobre o que deveria ser abordado como foco
da pesquisa. Foram expostas algumas metodologias de análise das demonstrações contábeis que auxiliam o processo de decisão dos gestores da empresa e então
por último foi feito um estudo de caso através de simulação de empresas fictícias, devido ao teor desses dados serem extremamente confidenciais para as
empresas.

RESULTADOS

A contabilidade gerencial é utilizada pelas empresas em diversos processos internos. Será abordado no trabalho, sobre o balanced scorecard como técnica principal,
onde existe uma flexibilidade e aplicabilidade de todos os ramos de atuações empresariais com ou sem fins lucrativos, devido a sua abordagem ampla o que permite
analisar diversos cenários para tomada de decisões. O scorecard avaliava além dos métodos financeiros, os prazos de entregas aos clientes, ciclo de processo de
produção e também a eficácia no desenvolvimento de novos produtos. Na utilização dessa nova técnica, uma das empresas apresentou novas ideias como valor
para os acionistas, medidas de produtividade, qualidade e novos planos de compensação o que o elevou como a ferramenta mais promissora.

CONCLUSOES
Para que essa nova gestão de contabilidade gerencial funcione é importante que os objetivos sejam traçados com uma projeção de longo prazo e acompanhamento
em menores períodos para controle dos resultados tendo em vista a meta traçada.

REFERENCIAS
KAPLAN, Robert. A estratégia em ação. 1997 MARTINS, Eliseu. Análise didática das demonstrações Contabeis.2014 CREPALDI, Silvio. Teoria e Prática da
Contabilidade Gerencial, 2002
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Luis Agune

TITULO Gestão do Tempo e Produtividade

INTRODUCAO

A gestão do tempo trata-se de um conjunto de ações onde cada indivíduo planeja e organiza as suas atividades cotidianas. Esse gerenciamento quando bem
executado é capaz de tornar as tarefas mais eficazes, trazendo resultados positivos que impactam diretamente na produtividade, fazendo com que o trabalho seja
realizado de maneira eficiente e em menos tempo. O não gerenciamento do tempo também pode trazer resultados negativos, onde as atividades não são
executadas dentro do prazo e não apresentam um nível de qualidade elevado.

OBJETIVOS Verificar quais ações serão necessárias para melhoria do gerenciamento do tempo e elevar o nível de produtividade na execução das tarefas.

METODOLOGIA
A metodologia adotada para tal estudo foi a de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, e os dados foram coletados através de um colaborador da área de
costumer service, da empresa Soluções SA. Metodologia é um conjunto de métodos que são utilizados para se alcançar um determinado fim, ou seja é o campo em
que se estuda quais são os melhores métodos a serem aplicados em diferentes situações a fim de melhorar processos.

RESULTADOS

A empresa Soluções SA, de grande porte, apresentou um aumento significativo após o ajuste na organização, para realização das tarefas do departamento de
customer service. Para reorganizar as atividades e evitar atrasos no atendimento ao cliente, emissão de NF e liberação de produto, foi aplicado o uso da metodologia
de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, conforme abaixo: Importante - Urgente (faça agora) . Atendimento ao cliente . Atualização da tabela de preços . Emissão
da NF e liberação do produto .Leitura de emails Importante - Não urgente (agende) . Reunião de time . Reunião com clientes . Leitura de emails não importantes .
Negociação de preços com Financeiro Não importante - Urgente (delegue) . Entrega de documentos ao financeiro . Organização de Arquivos . Xeros de notas fiscais
Não importante - Não urgente (elimine) . emails já respondidos . conversas aleatórias com clientes e com o time . muitas pausas para o café A aplicação dessa
metodologia fez com que houvesse um levantamento de todas as prioridades do departamento e o que poderia ser delegado para outro responsável. Até então o
departamento apresentava uma produtividade de 55%, apresentando resultados negativos de faturamento, falta de assertividade na comunicação com o cliente e
perca de tempo com tarefas desnecessárias. Após o levantamento das atividades essenciais foi possível alcançar uma margem de 80% na produtividade. O
levantamento de dados e aplicação da metodologia apresentaram resultados positivos para o departamento.

CONCLUSOES
A produtividade de um funcionário está ligada a diversos fatores que podem comprometer o foco dele na execução das tarefas. Usar ferramentas de gerenciamento
de tempo ajudam a inibir esses fatores e aumenta a produtividade.

REFERENCIAS
ALLEN, A arte de fazer acontecer – 3 Ed – Editora Sextante, Rio de Janeiro, RJ, 2015. COVEY, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes – 52 Ed. – Editora
Franklin Covey, Rio de Janeiro, RJ , 2015. FACHIN, Fundamentos de Metodologia – 5 Ed. – Editora Saraiva, São Paulo, SP, 2005.
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3541037 - MAYARA DE OLIVEIRA BARBOSA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune

TITULO Gestão do Tempo e Produtividade

INTRODUCAO

A gestão do tempo trata-se de um conjunto de ações onde cada indivíduo planeja e organiza as suas atividades cotidianas. Esse gerenciamento quando bem
executado é capaz de tornar as tarefas mais eficazes, trazendo resultados positivos que impactam diretamente na produtividade, fazendo com que o trabalho seja
realizado de maneira eficiente e em menos tempo. O não gerenciamento do tempo também pode trazer resultados negativos, onde as atividades não são
executadas dentro do prazo e não apresentam um nível de qualidade elevado.

OBJETIVOS Verificar quais ações serão necessárias para melhoria do gerenciamento do tempo e elevar o nível de produtividade na execução das tarefas.

METODOLOGIA
A metodologia adotada para tal estudo foi a de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, e os dados foram coletados através de um colaborador da área de
costumer service, da empresa Soluções SA. Metodologia é um conjunto de métodos que são utilizados para se alcançar um determinado fim, ou seja é o campo em
que se estuda quais são os melhores métodos a serem aplicados em diferentes situações a fim de melhorar processos.

RESULTADOS

A empresa Soluções SA, de grande porte, apresentou um aumento significativo após o ajuste na organização, para realização das tarefas do departamento de
customer service. Para reorganizar as atividades e evitar atrasos no atendimento ao cliente, emissão de NF e liberação de produto, foi aplicado o uso da metodologia
de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, conforme abaixo: Importante - Urgente (faça agora) . Atendimento ao cliente . Atualização da tabela de preços . Emissão
da NF e liberação do produto .Leitura de emails Importante - Não urgente (agende) . Reunião de time . Reunião com clientes . Leitura de emails não importantes .
Negociação de preços com Financeiro Não importante - Urgente (delegue) . Entrega de documentos ao financeiro . Organização de Arquivos . Xeros de notas fiscais
Não importante - Não urgente (elimine) . emails já respondidos . conversas aleatórias com clientes e com o time . muitas pausas para o café A aplicação dessa
metodologia fez com que houvesse um levantamento de todas as prioridades do departamento e o que poderia ser delegado para outro responsável. Até então o
departamento apresentava uma produtividade de 55%, apresentando resultados negativos de faturamento, falta de assertividade na comunicação com o cliente e
perca de tempo com tarefas desnecessárias. Após o levantamento das atividades essenciais foi possível alcançar uma margem de 80% na produtividade. O
levantamento de dados e aplicação da metodologia apresentaram resultados positivos para o departamento.

CONCLUSOES
A produtividade de um funcionário está ligada a diversos fatores que podem comprometer o foco dele na execução das tarefas. Usar ferramentas de gerenciamento
de tempo ajudam a inibir esses fatores e aumenta a produtividade.

REFERENCIAS
ALLEN, A arte de fazer acontecer – 3 Ed – Editora Sextante, Rio de Janeiro, RJ, 2015. COVEY, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes – 52 Ed. – Editora
Franklin Covey, Rio de Janeiro, RJ , 2015. FACHIN, Fundamentos de Metodologia – 5 Ed. – Editora Saraiva, São Paulo, SP, 2005.
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3581489 - INGRID RAIMUNDO PORTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune

TITULO Gestão do Tempo e Produtividade

INTRODUCAO

A gestão do tempo trata-se de um conjunto de ações onde cada indivíduo planeja e organiza as suas atividades cotidianas. Esse gerenciamento quando bem
executado é capaz de tornar as tarefas mais eficazes, trazendo resultados positivos que impactam diretamente na produtividade, fazendo com que o trabalho seja
realizado de maneira eficiente e em menos tempo. O não gerenciamento do tempo também pode trazer resultados negativos, onde as atividades não são
executadas dentro do prazo e não apresentam um nível de qualidade elevado.

OBJETIVOS Verificar quais ações serão necessárias para melhoria do gerenciamento do tempo e elevar o nível de produtividade na execução das tarefas.

METODOLOGIA
A metodologia adotada para tal estudo foi a de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, e os dados foram coletados através de um colaborador da área de
costumer service, da empresa Soluções SA. Metodologia é um conjunto de métodos que são utilizados para se alcançar um determinado fim, ou seja é o campo em
que se estuda quais são os melhores métodos a serem aplicados em diferentes situações a fim de melhorar processos.

RESULTADOS

A empresa Soluções SA, de grande porte, apresentou um aumento significativo após o ajuste na organização, para realização das tarefas do departamento de
customer service. Para reorganizar as atividades e evitar atrasos no atendimento ao cliente, emissão de NF e liberação de produto, foi aplicado o uso da metodologia
de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, conforme abaixo: Importante - Urgente (faça agora) . Atendimento ao cliente . Atualização da tabela de preços . Emissão
da NF e liberação do produto .Leitura de emails Importante - Não urgente (agende) . Reunião de time . Reunião com clientes . Leitura de emails não importantes .
Negociação de preços com Financeiro Não importante - Urgente (delegue) . Entrega de documentos ao financeiro . Organização de Arquivos . Xeros de notas fiscais
Não importante - Não urgente (elimine) . emails já respondidos . conversas aleatórias com clientes e com o time . muitas pausas para o café A aplicação dessa
metodologia fez com que houvesse um levantamento de todas as prioridades do departamento e o que poderia ser delegado para outro responsável. Até então o
departamento apresentava uma produtividade de 55%, apresentando resultados negativos de faturamento, falta de assertividade na comunicação com o cliente e
perca de tempo com tarefas desnecessárias. Após o levantamento das atividades essenciais foi possível alcançar uma margem de 80% na produtividade. O
levantamento de dados e aplicação da metodologia apresentaram resultados positivos para o departamento.

CONCLUSOES
A produtividade de um funcionário está ligada a diversos fatores que podem comprometer o foco dele na execução das tarefas. Usar ferramentas de gerenciamento
de tempo ajudam a inibir esses fatores e aumenta a produtividade.

REFERENCIAS
ALLEN, A arte de fazer acontecer – 3 Ed – Editora Sextante, Rio de Janeiro, RJ, 2015. COVEY, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes – 52 Ed. – Editora
Franklin Covey, Rio de Janeiro, RJ , 2015. FACHIN, Fundamentos de Metodologia – 5 Ed. – Editora Saraiva, São Paulo, SP, 2005.
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3630676 - GRACIELLY OLIVEIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune

TITULO Gestão do Tempo e Produtividade

INTRODUCAO

A gestão do tempo trata-se de um conjunto de ações onde cada indivíduo planeja e organiza as suas atividades cotidianas. Esse gerenciamento quando bem
executado é capaz de tornar as tarefas mais eficazes, trazendo resultados positivos que impactam diretamente na produtividade, fazendo com que o trabalho seja
realizado de maneira eficiente e em menos tempo. O não gerenciamento do tempo também pode trazer resultados negativos, onde as atividades não são
executadas dentro do prazo e não apresentam um nível de qualidade elevado.

OBJETIVOS Verificar quais ações serão necessárias para melhoria do gerenciamento do tempo e elevar o nível de produtividade na execução das tarefas.

METODOLOGIA
A metodologia adotada para tal estudo foi a de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, e os dados foram coletados através de um colaborador da área de
costumer service, da empresa Soluções SA. Metodologia é um conjunto de métodos que são utilizados para se alcançar um determinado fim, ou seja é o campo em
que se estuda quais são os melhores métodos a serem aplicados em diferentes situações a fim de melhorar processos.

RESULTADOS

A empresa Soluções SA, de grande porte, apresentou um aumento significativo após o ajuste na organização, para realização das tarefas do departamento de
customer service. Para reorganizar as atividades e evitar atrasos no atendimento ao cliente, emissão de NF e liberação de produto, foi aplicado o uso da metodologia
de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, conforme abaixo: Importante - Urgente (faça agora) . Atendimento ao cliente . Atualização da tabela de preços . Emissão
da NF e liberação do produto .Leitura de emails Importante - Não urgente (agende) . Reunião de time . Reunião com clientes . Leitura de emails não importantes .
Negociação de preços com Financeiro Não importante - Urgente (delegue) . Entrega de documentos ao financeiro . Organização de Arquivos . Xeros de notas fiscais
Não importante - Não urgente (elimine) . emails já respondidos . conversas aleatórias com clientes e com o time . muitas pausas para o café A aplicação dessa
metodologia fez com que houvesse um levantamento de todas as prioridades do departamento e o que poderia ser delegado para outro responsável. Até então o
departamento apresentava uma produtividade de 55%, apresentando resultados negativos de faturamento, falta de assertividade na comunicação com o cliente e
perca de tempo com tarefas desnecessárias. Após o levantamento das atividades essenciais foi possível alcançar uma margem de 80% na produtividade. O
levantamento de dados e aplicação da metodologia apresentaram resultados positivos para o departamento.

CONCLUSOES
A produtividade de um funcionário está ligada a diversos fatores que podem comprometer o foco dele na execução das tarefas. Usar ferramentas de gerenciamento
de tempo ajudam a inibir esses fatores e aumenta a produtividade.

REFERENCIAS
ALLEN, A arte de fazer acontecer – 3 Ed – Editora Sextante, Rio de Janeiro, RJ, 2015. COVEY, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes – 52 Ed. – Editora
Franklin Covey, Rio de Janeiro, RJ , 2015. FACHIN, Fundamentos de Metodologia – 5 Ed. – Editora Saraiva, São Paulo, SP, 2005.
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3679918 - PRISCILA ARAUJO DE ANDRADE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luis Agune

TITULO Gestão do Tempo e Produtividade

INTRODUCAO

A gestão do tempo trata-se de um conjunto de ações onde cada indivíduo planeja e organiza as suas atividades cotidianas. Esse gerenciamento quando bem
executado é capaz de tornar as tarefas mais eficazes, trazendo resultados positivos que impactam diretamente na produtividade, fazendo com que o trabalho seja
realizado de maneira eficiente e em menos tempo. O não gerenciamento do tempo também pode trazer resultados negativos, onde as atividades não são
executadas dentro do prazo e não apresentam um nível de qualidade elevado.

OBJETIVOS Verificar quais ações serão necessárias para melhoria do gerenciamento do tempo e elevar o nível de produtividade na execução das tarefas.

METODOLOGIA
A metodologia adotada para tal estudo foi a de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, e os dados foram coletados através de um colaborador da área de
costumer service, da empresa Soluções SA. Metodologia é um conjunto de métodos que são utilizados para se alcançar um determinado fim, ou seja é o campo em
que se estuda quais são os melhores métodos a serem aplicados em diferentes situações a fim de melhorar processos.

RESULTADOS

A empresa Soluções SA, de grande porte, apresentou um aumento significativo após o ajuste na organização, para realização das tarefas do departamento de
customer service. Para reorganizar as atividades e evitar atrasos no atendimento ao cliente, emissão de NF e liberação de produto, foi aplicado o uso da metodologia
de Sthepen Covey – “Os quatro quadrantes”, conforme abaixo: Importante - Urgente (faça agora) . Atendimento ao cliente . Atualização da tabela de preços . Emissão
da NF e liberação do produto .Leitura de emails Importante - Não urgente (agende) . Reunião de time . Reunião com clientes . Leitura de emails não importantes .
Negociação de preços com Financeiro Não importante - Urgente (delegue) . Entrega de documentos ao financeiro . Organização de Arquivos . Xeros de notas fiscais
Não importante - Não urgente (elimine) . emails já respondidos . conversas aleatórias com clientes e com o time . muitas pausas para o café A aplicação dessa
metodologia fez com que houvesse um levantamento de todas as prioridades do departamento e o que poderia ser delegado para outro responsável. Até então o
departamento apresentava uma produtividade de 55%, apresentando resultados negativos de faturamento, falta de assertividade na comunicação com o cliente e
perca de tempo com tarefas desnecessárias. Após o levantamento das atividades essenciais foi possível alcançar uma margem de 80% na produtividade. O
levantamento de dados e aplicação da metodologia apresentaram resultados positivos para o departamento.

CONCLUSOES
A produtividade de um funcionário está ligada a diversos fatores que podem comprometer o foco dele na execução das tarefas. Usar ferramentas de gerenciamento
de tempo ajudam a inibir esses fatores e aumenta a produtividade.

REFERENCIAS
ALLEN, A arte de fazer acontecer – 3 Ed – Editora Sextante, Rio de Janeiro, RJ, 2015. COVEY, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes – 52 Ed. – Editora
Franklin Covey, Rio de Janeiro, RJ , 2015. FACHIN, Fundamentos de Metodologia – 5 Ed. – Editora Saraiva, São Paulo, SP, 2005.
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3545822 - JESSICA LEITAO MORILLA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Colombo de Souza

TITULO CONHECIMENTO E RELAÇÃO SOCIOCULTURAL DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO COM A VACINAÇÃO.

INTRODUCAO
O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é frequentemente comparado ao de países desenvolvidos devido sua abrangência e complexidade. Desde sua
criação, em 1975, obteve sucesso em atingir a meta da cobertura vacinal (95%). Entretanto, a partir de 2016, importante queda foi observada.

OBJETIVOS
Investigar o conhecimento e a relação sociocultural estabelecida com o processo de vacinação de um público-alvo, avaliar a adesão às Campanhas Nacionais de
Imunização e possíveis causas da queda da cobertura vacinal.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado através da aplicação de questionários aprovados em Comitê de Ética (Parecer 3.580.528 - CAAE: 20653219.2.0000.0081), no ano de
2019, em amostra de 150 moradores da zona sul da cidade de São Paulo. Os dados foram computados em Microsoft Excel, descritos em frequência relativa e
analisados estatisticamente pelo teste G de Cochran.

RESULTADOS

A amostra foi 82% feminina, com a idade variando de 18 a 72 anos (média de 40.7), em sua maioria da raça branca (45%), com escolaridade preponderante de no
mínimo ensino médio completo (73%) e com mais de 2 filhos (64%). Apenas 94% afirmam que eles possuem a carteira de vacinação completa, sendo que destes,
43% alegaram que o motivo é a falta das vacinas nas UBS; 97,3% acreditam que as vacinas fazem efeito, porém, 15,3% não as consideram totalmente seguras,
principalmente por conta dos eventos adversos, que, apesar de infrequentes e não graves, também foram citados por 26% daqueles que referem medo de ser
vacinados (16%), fato previamente observado em outros artigos. Quando questionados sobre a principal fonte de informação sobre vacinação, televisão/rádio foi a
mais citada (42%), seguida pelas mídias sociais (19%), UBSs (16%) e profissionais da saúde (12%). Em relação à adesão as últimas Campanhas, 18,5% não foram
vacinados contra a febre amarela e 48% não participaram da campanha do sarampo. Contraditoriamente, estes foram os imunobiológicos mais citados quando
questionados acerca do conhecimento sobre as vacinas. Além disso, 16% não concordam com a obrigatoriedade da vacinação.

CONCLUSOES

Os achados deste estudo comprovam o exposto em outros trabalhos relacionados com o tema: a queda da cobertura é um fenômeno multifatorial, consequente
principalmente à hesitação vacinal, que está relacionada a três variáveis: complacência, na qual os participantes não acham necessário a vacinação, pois não
percebem os riscos das doenças preveníeis. Falta de confiança, acreditando que as vacinas não são seguras, por conta dos possíveis eventos adversos. E, por fim,
conveniência, em que parte das crianças com carteira incompleta deste trabalho foi devido à falta da vacina nas UBSs.

REFERENCIAS
1. Sato APS. Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil? Rev. Saúde Pública [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020];
52(96):1-9. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v52/pt_0034-8910-rsp-52-87872018052001199.pdf 2. Succi RCM. Recusa vacinal - que é preciso saber. J
Pediatr [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020]; 94(6): 574-581. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jped/v94n6/pt_0021-7557-jped-94-06-0574.pdf
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3677818 - BEATRIZ GIANINI KNUDSEN 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Colombo de Souza

TITULO CONHECIMENTO E RELAÇÃO SOCIOCULTURAL DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO COM A VACINAÇÃO.

INTRODUCAO
O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é frequentemente comparado ao de países desenvolvidos devido sua abrangência e complexidade. Desde sua
criação, em 1975, obteve sucesso em atingir a meta da cobertura vacinal (95%). Entretanto, a partir de 2016, importante queda foi observada.

OBJETIVOS
Investigar o conhecimento e a relação sociocultural estabelecida com o processo de vacinação de um público-alvo, avaliar a adesão às Campanhas Nacionais de
Imunização e possíveis causas da queda da cobertura vacinal.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado através da aplicação de questionários aprovados em Comitê de Ética (Parecer 3.580.528 - CAAE: 20653219.2.0000.0081), no ano de
2019, em amostra de 150 moradores da zona sul da cidade de São Paulo. Os dados foram computados em Microsoft Excel, descritos em frequência relativa e
analisados estatisticamente pelo teste G de Cochran.

RESULTADOS

A amostra foi 82% feminina, com a idade variando de 18 a 72 anos (média de 40.7), em sua maioria da raça branca (45%), com escolaridade preponderante de no
mínimo ensino médio completo (73%) e com mais de 2 filhos (64%). Apenas 94% afirmam que eles possuem a carteira de vacinação completa, sendo que destes,
43% alegaram que o motivo é a falta das vacinas nas UBS; 97,3% acreditam que as vacinas fazem efeito, porém, 15,3% não as consideram totalmente seguras,
principalmente por conta dos eventos adversos, que, apesar de infrequentes e não graves, também foram citados por 26% daqueles que referem medo de ser
vacinados (16%), fato previamente observado em outros artigos. Quando questionados sobre a principal fonte de informação sobre vacinação, televisão/rádio foi a
mais citada (42%), seguida pelas mídias sociais (19%), UBSs (16%) e profissionais da saúde (12%). Em relação à adesão as últimas Campanhas, 18,5% não foram
vacinados contra a febre amarela e 48% não participaram da campanha do sarampo. Contraditoriamente, estes foram os imunobiológicos mais citados quando
questionados acerca do conhecimento sobre as vacinas. Além disso, 16% não concordam com a obrigatoriedade da vacinação.

CONCLUSOES

Os achados deste estudo comprovam o exposto em outros trabalhos relacionados com o tema: a queda da cobertura é um fenômeno multifatorial, consequente
principalmente à hesitação vacinal, que está relacionada a três variáveis: complacência, na qual os participantes não acham necessário a vacinação, pois não
percebem os riscos das doenças preveníeis. Falta de confiança, acreditando que as vacinas não são seguras, por conta dos possíveis eventos adversos. E, por fim,
conveniência, em que parte das crianças com carteira incompleta deste trabalho foi devido à falta da vacina nas UBSs.

REFERENCIAS
1. Sato APS. Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil? Rev. Saúde Pública [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020];
52(96):1-9. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v52/pt_0034-8910-rsp-52-87872018052001199.pdf 2. Succi RCM. Recusa vacinal - que é preciso saber. J
Pediatr [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020]; 94(6): 574-581. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jped/v94n6/pt_0021-7557-jped-94-06-0574.pdf
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3750477 - JULIA TRAMONTE PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Colombo de Souza

TITULO CONHECIMENTO E RELAÇÃO SOCIOCULTURAL DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO COM A VACINAÇÃO.

INTRODUCAO
O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é frequentemente comparado ao de países desenvolvidos devido sua abrangência e complexidade. Desde sua
criação, em 1975, obteve sucesso em atingir a meta da cobertura vacinal (95%). Entretanto, a partir de 2016, importante queda foi observada.

OBJETIVOS
Investigar o conhecimento e a relação sociocultural estabelecida com o processo de vacinação de um público-alvo, avaliar a adesão às Campanhas Nacionais de
Imunização e possíveis causas da queda da cobertura vacinal.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado através da aplicação de questionários aprovados em Comitê de Ética (Parecer 3.580.528 - CAAE: 20653219.2.0000.0081), no ano de
2019, em amostra de 150 moradores da zona sul da cidade de São Paulo. Os dados foram computados em Microsoft Excel, descritos em frequência relativa e
analisados estatisticamente pelo teste G de Cochran.

RESULTADOS

A amostra foi 82% feminina, com a idade variando de 18 a 72 anos (média de 40.7), em sua maioria da raça branca (45%), com escolaridade preponderante de no
mínimo ensino médio completo (73%) e com mais de 2 filhos (64%). Apenas 94% afirmam que eles possuem a carteira de vacinação completa, sendo que destes,
43% alegaram que o motivo é a falta das vacinas nas UBS; 97,3% acreditam que as vacinas fazem efeito, porém, 15,3% não as consideram totalmente seguras,
principalmente por conta dos eventos adversos, que, apesar de infrequentes e não graves, também foram citados por 26% daqueles que referem medo de ser
vacinados (16%), fato previamente observado em outros artigos. Quando questionados sobre a principal fonte de informação sobre vacinação, televisão/rádio foi a
mais citada (42%), seguida pelas mídias sociais (19%), UBSs (16%) e profissionais da saúde (12%). Em relação à adesão as últimas Campanhas, 18,5% não foram
vacinados contra a febre amarela e 48% não participaram da campanha do sarampo. Contraditoriamente, estes foram os imunobiológicos mais citados quando
questionados acerca do conhecimento sobre as vacinas. Além disso, 16% não concordam com a obrigatoriedade da vacinação.

CONCLUSOES

Os achados deste estudo comprovam o exposto em outros trabalhos relacionados com o tema: a queda da cobertura é um fenômeno multifatorial, consequente
principalmente à hesitação vacinal, que está relacionada a três variáveis: complacência, na qual os participantes não acham necessário a vacinação, pois não
percebem os riscos das doenças preveníeis. Falta de confiança, acreditando que as vacinas não são seguras, por conta dos possíveis eventos adversos. E, por fim,
conveniência, em que parte das crianças com carteira incompleta deste trabalho foi devido à falta da vacina nas UBSs.

REFERENCIAS
1. Sato APS. Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil? Rev. Saúde Pública [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020];
52(96):1-9. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v52/pt_0034-8910-rsp-52-87872018052001199.pdf 2. Succi RCM. Recusa vacinal - que é preciso saber. J
Pediatr [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020]; 94(6): 574-581. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jped/v94n6/pt_0021-7557-jped-94-06-0574.pdf

Página 474



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11414 Saúde Publica 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3751775 - MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Colombo de Souza

TITULO CONHECIMENTO E RELAÇÃO SOCIOCULTURAL DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO COM A VACINAÇÃO.

INTRODUCAO
O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é frequentemente comparado ao de países desenvolvidos devido sua abrangência e complexidade. Desde sua
criação, em 1975, obteve sucesso em atingir a meta da cobertura vacinal (95%). Entretanto, a partir de 2016, importante queda foi observada.

OBJETIVOS
Investigar o conhecimento e a relação sociocultural estabelecida com o processo de vacinação de um público-alvo, avaliar a adesão às Campanhas Nacionais de
Imunização e possíveis causas da queda da cobertura vacinal.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado através da aplicação de questionários aprovados em Comitê de Ética (Parecer 3.580.528 - CAAE: 20653219.2.0000.0081), no ano de
2019, em amostra de 150 moradores da zona sul da cidade de São Paulo. Os dados foram computados em Microsoft Excel, descritos em frequência relativa e
analisados estatisticamente pelo teste G de Cochran.

RESULTADOS

A amostra foi 82% feminina, com a idade variando de 18 a 72 anos (média de 40.7), em sua maioria da raça branca (45%), com escolaridade preponderante de no
mínimo ensino médio completo (73%) e com mais de 2 filhos (64%). Apenas 94% afirmam que eles possuem a carteira de vacinação completa, sendo que destes,
43% alegaram que o motivo é a falta das vacinas nas UBS; 97,3% acreditam que as vacinas fazem efeito, porém, 15,3% não as consideram totalmente seguras,
principalmente por conta dos eventos adversos, que, apesar de infrequentes e não graves, também foram citados por 26% daqueles que referem medo de ser
vacinados (16%), fato previamente observado em outros artigos. Quando questionados sobre a principal fonte de informação sobre vacinação, televisão/rádio foi a
mais citada (42%), seguida pelas mídias sociais (19%), UBSs (16%) e profissionais da saúde (12%). Em relação à adesão as últimas Campanhas, 18,5% não foram
vacinados contra a febre amarela e 48% não participaram da campanha do sarampo. Contraditoriamente, estes foram os imunobiológicos mais citados quando
questionados acerca do conhecimento sobre as vacinas. Além disso, 16% não concordam com a obrigatoriedade da vacinação.

CONCLUSOES

Os achados deste estudo comprovam o exposto em outros trabalhos relacionados com o tema: a queda da cobertura é um fenômeno multifatorial, consequente
principalmente à hesitação vacinal, que está relacionada a três variáveis: complacência, na qual os participantes não acham necessário a vacinação, pois não
percebem os riscos das doenças preveníeis. Falta de confiança, acreditando que as vacinas não são seguras, por conta dos possíveis eventos adversos. E, por fim,
conveniência, em que parte das crianças com carteira incompleta deste trabalho foi devido à falta da vacina nas UBSs.

REFERENCIAS
1. Sato APS. Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil? Rev. Saúde Pública [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020];
52(96):1-9. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v52/pt_0034-8910-rsp-52-87872018052001199.pdf 2. Succi RCM. Recusa vacinal - que é preciso saber. J
Pediatr [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020]; 94(6): 574-581. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jped/v94n6/pt_0021-7557-jped-94-06-0574.pdf
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Patricia Colombo de Souza

TITULO CONHECIMENTO E RELAÇÃO SOCIOCULTURAL DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO COM A VACINAÇÃO.

INTRODUCAO
O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é frequentemente comparado ao de países desenvolvidos devido sua abrangência e complexidade. Desde sua
criação, em 1975, obteve sucesso em atingir a meta da cobertura vacinal (95%). Entretanto, a partir de 2016, importante queda foi observada.

OBJETIVOS
Investigar o conhecimento e a relação sociocultural estabelecida com o processo de vacinação de um público-alvo, avaliar a adesão às Campanhas Nacionais de
Imunização e possíveis causas da queda da cobertura vacinal.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado através da aplicação de questionários aprovados em Comitê de Ética (Parecer 3.580.528 - CAAE: 20653219.2.0000.0081), no ano de
2019, em amostra de 150 moradores da zona sul da cidade de São Paulo. Os dados foram computados em Microsoft Excel, descritos em frequência relativa e
analisados estatisticamente pelo teste G de Cochran.

RESULTADOS

A amostra foi 82% feminina, com a idade variando de 18 a 72 anos (média de 40.7), em sua maioria da raça branca (45%), com escolaridade preponderante de no
mínimo ensino médio completo (73%) e com mais de 2 filhos (64%). Apenas 94% afirmam que eles possuem a carteira de vacinação completa, sendo que destes,
43% alegaram que o motivo é a falta das vacinas nas UBS; 97,3% acreditam que as vacinas fazem efeito, porém, 15,3% não as consideram totalmente seguras,
principalmente por conta dos eventos adversos, que, apesar de infrequentes e não graves, também foram citados por 26% daqueles que referem medo de ser
vacinados (16%), fato previamente observado em outros artigos. Quando questionados sobre a principal fonte de informação sobre vacinação, televisão/rádio foi a
mais citada (42%), seguida pelas mídias sociais (19%), UBSs (16%) e profissionais da saúde (12%). Em relação à adesão as últimas Campanhas, 18,5% não foram
vacinados contra a febre amarela e 48% não participaram da campanha do sarampo. Contraditoriamente, estes foram os imunobiológicos mais citados quando
questionados acerca do conhecimento sobre as vacinas. Além disso, 16% não concordam com a obrigatoriedade da vacinação.

CONCLUSOES

Os achados deste estudo comprovam o exposto em outros trabalhos relacionados com o tema: a queda da cobertura é um fenômeno multifatorial, consequente
principalmente à hesitação vacinal, que está relacionada a três variáveis: complacência, na qual os participantes não acham necessário a vacinação, pois não
percebem os riscos das doenças preveníeis. Falta de confiança, acreditando que as vacinas não são seguras, por conta dos possíveis eventos adversos. E, por fim,
conveniência, em que parte das crianças com carteira incompleta deste trabalho foi devido à falta da vacina nas UBSs.

REFERENCIAS
1. Sato APS. Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil? Rev. Saúde Pública [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020];
52(96):1-9. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v52/pt_0034-8910-rsp-52-87872018052001199.pdf 2. Succi RCM. Recusa vacinal - que é preciso saber. J
Pediatr [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020]; 94(6): 574-581. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jped/v94n6/pt_0021-7557-jped-94-06-0574.pdf
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TITULO CONHECIMENTO E RELAÇÃO SOCIOCULTURAL DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO COM A VACINAÇÃO.

INTRODUCAO
O Programa Nacional de Imunizações brasileiro é frequentemente comparado ao de países desenvolvidos devido sua abrangência e complexidade. Desde sua
criação, em 1975, obteve sucesso em atingir a meta da cobertura vacinal (95%). Entretanto, a partir de 2016, importante queda foi observada.

OBJETIVOS
Investigar o conhecimento e a relação sociocultural estabelecida com o processo de vacinação de um público-alvo, avaliar a adesão às Campanhas Nacionais de
Imunização e possíveis causas da queda da cobertura vacinal.

METODOLOGIA
Estudo transversal realizado através da aplicação de questionários aprovados em Comitê de Ética (Parecer 3.580.528 - CAAE: 20653219.2.0000.0081), no ano de
2019, em amostra de 150 moradores da zona sul da cidade de São Paulo. Os dados foram computados em Microsoft Excel, descritos em frequência relativa e
analisados estatisticamente pelo teste G de Cochran.

RESULTADOS

A amostra foi 82% feminina, com a idade variando de 18 a 72 anos (média de 40.7), em sua maioria da raça branca (45%), com escolaridade preponderante de no
mínimo ensino médio completo (73%) e com mais de 2 filhos (64%). Apenas 94% afirmam que eles possuem a carteira de vacinação completa, sendo que destes,
43% alegaram que o motivo é a falta das vacinas nas UBS; 97,3% acreditam que as vacinas fazem efeito, porém, 15,3% não as consideram totalmente seguras,
principalmente por conta dos eventos adversos, que, apesar de infrequentes e não graves, também foram citados por 26% daqueles que referem medo de ser
vacinados (16%), fato previamente observado em outros artigos. Quando questionados sobre a principal fonte de informação sobre vacinação, televisão/rádio foi a
mais citada (42%), seguida pelas mídias sociais (19%), UBSs (16%) e profissionais da saúde (12%). Em relação à adesão as últimas Campanhas, 18,5% não foram
vacinados contra a febre amarela e 48% não participaram da campanha do sarampo. Contraditoriamente, estes foram os imunobiológicos mais citados quando
questionados acerca do conhecimento sobre as vacinas. Além disso, 16% não concordam com a obrigatoriedade da vacinação.

CONCLUSOES

Os achados deste estudo comprovam o exposto em outros trabalhos relacionados com o tema: a queda da cobertura é um fenômeno multifatorial, consequente
principalmente à hesitação vacinal, que está relacionada a três variáveis: complacência, na qual os participantes não acham necessário a vacinação, pois não
percebem os riscos das doenças preveníeis. Falta de confiança, acreditando que as vacinas não são seguras, por conta dos possíveis eventos adversos. E, por fim,
conveniência, em que parte das crianças com carteira incompleta deste trabalho foi devido à falta da vacina nas UBSs.

REFERENCIAS
1. Sato APS. Qual a importância da hesitação vacinal na queda das coberturas vacinais no Brasil? Rev. Saúde Pública [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020];
52(96):1-9. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rsp/v52/pt_0034-8910-rsp-52-87872018052001199.pdf 2. Succi RCM. Recusa vacinal - que é preciso saber. J
Pediatr [Internet]. 2018 [Acesso: 20 Ago 2020]; 94(6): 574-581. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jped/v94n6/pt_0021-7557-jped-94-06-0574.pdf
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Patricia Colombo de Souza

TITULO Avaliação do perfil alimentar e nutricional de população ribeirinha assistidas pelo Programa Humanitário Assistencial Doutores das Águas.

INTRODUCAO

O projeto Doutores das Águas tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do ribeirinho no que se refere a indicadores de saúde para que seja possível fixá-los
naquelas regiões. Os ribeirinhos são prioritários para a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A identificação do perfil de consumo alimentar, bem
como do estado nutricional, constitui uma etapa fundamental para o estabelecimento de estratégias, com o objetivo de reverter o atual quadro epidemiológico
nutricional.

OBJETIVOS Conhecer e avaliar o perfil alimentar e nutricional da população ribeirinha assistida pelo Projeto social Doutores das Águas.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo transversal, observacional e analítico, no período das visitas do Projeto Doutores das Águas às comunidades ribeirinhas em abril de 2019. A
pesquisa avaliou aspectos relacionados ao consumo alimentar das famílias (qualitativa e quantitativamente), aquisição de alimentos e avaliação da composição
corporal de adultos e crianças assistidas pelo Programa. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santo Amaro sob nº de parecer
3.208.096. As análises foram realizadas por estatística descritiva, conforme as características de distribuição das variáveis.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 160 pessoas alocados em 120 famílias, nas 12 comunidades ribeirinhas visitadas. Dentre os ribeirinhos entrevistados, a maioria foi do sexo
feminino (60.6%), adultos entre 18-59 anos com média de idade de 40.9 anos e 60% encontrava-se em sobrepeso e obesidade. Observamos consumo alto de óleo
(1,7L/per capta/mês) e de açúcar (2,78Kg/per capta/mês) sendo que o adequado seria 480ml/mês (30% a mais) de óleo e 840g/mês (33% a mais) referente ao
açúcar. Quando aos grupos alimentares, encontrou-se consumo adequado (acima de 75%) em apenas 4 deles (cereais e massas, hortaliças, carnes e doces). Das
1.012 crianças atendidas pelo projeto social, apenas 512 apresentaram dados suficientes para comparar o estado nutricional da primeira e última visita. Na primeira
consulta, 64,5% das crianças apresentavam estado nutricional adequado; 17,7% apresentaram sobrepeso; 12% apresentaram obesidade infantil e 5,8% apresentaram
baixo peso. Na última avaliação 82,1% encontrava-se com estado nutricional adequado; 10% das crianças apresentaram sobrepeso; 3,8% obesidade e 4% baixo peso.

CONCLUSOES
Observou-se alta prevalência de sobrepeso e obesidade e grande inadequação referente a utilização dos grupos alimentares justificada pelo alto consumo de
açúcares e gorduras. Com relação as crianças assistidas, a alteração para melhora do estado nutricional demostra uma atuação eficaz do Programa.

REFERENCIAS

Mercado DS, Almeida GS, Correia JSC, Silva YLS. Hábitos Alimentares De Ribeirinhos Da Amazônia E Contribuições Das Enchentes No Agravo Ao Quadro De
Insegurança Alimentar. Saber científico,2015 (4):1, 14 – 18. Cordeiro JYF, Freitas SRS. Prevalência E Fatores associados ao excesso De Peso Em Uma População
Urbana Do Interior Do Amazonas, Brasil. Rev Bras Promoç Saúde, 2016, 29(4): 533-543. Frisancho AR. Anthropometric standards for the assessment of growth and
nutritional status. Ann Arbor: University of Michigan Press; 1990. (#38)#8195;
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TITULO Colecistite Acalculosa: Quais Suas Causas

INTRODUCAO

A colecistite acalculosa aguda (CAA) é uma doença necroinflamatória aguda da vesícula biliar, sem cálculos biliares. A fisiopatologia inclui: lesão endotelial,
isquemia da vesícula biliar e estase de conteúdo biliar, essas condições podem levar a necrose do tecido da vesícula biliar. A colecistite acalculosa constitui 10-15%
de todos os casos de colecistite de várias etiologias e 40% dos casos são complicados por uma perfuração da vesícula biliar. A mortalidade na colecistite acalculosa
aguda que acompanha várias doenças pode chegar a 50%.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre a colecistite acalculosa, como identificá-la e quais suas causas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre Colecistite Acalculosa, através do descritor: “Acalculous Cholecystitis”, nas bases de dados PUBMED, BVS e
SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 342 artigos no total (PUBMED 241, SCIELO 1, BVS 100),
tirando os duplicados ficamos com 259, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 62 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos
encontrado 36 artigos que relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 15 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A CAA foi descrita no curso de várias doenças e condições, incluindo trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue,
infecções estafilocócicas, brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia. A apresentação clínica da CAA é de dor no hipocôndrio direito, com irradiação para a
escápula e região epigástrica. Febre, náuseas e vômitos podem estar presentes (70% dos pacientes). A formação de abscessos, má perfusão ou gangrena na
vesícula biliar deve levantar suspeitas na presença de febre alta, calafrios, leucocitose e diminuição do peristaltismo. Em até 20% dos casos, é observada uma
massa palpável, representando a vesícula biliar edemaciada. O sinal de Murphy também pode estar presente, demonstrando comprometimento visceral-parietal do
peritônio. Por ser uma doença incomum, o diagnóstico de CAA costuma ser tardio, impactando em sua mortalidade (10-50%) em comparação com a colecistite
aguda calculosa (1%). As manifestações clínicas e radiológicas da AAC são iguais às da colecistite calculosa aguda, exceto pela falta de evidência de cálculos
biliares. O tratamento de escolha para a AAC é a colecistectomia de emergência, seja por via aberta ou laparoscópica, pois a doença apresenta alta probabilidade de
progressão. O tratamento conservador também é recomendado para pacientes com dengue, uma vez que não apresentam peritonite difusa ou perfuração ao
diagnóstico. Se o paciente for candidato à cirurgia, a colecistectomia laparoscópica, essa deve ser realizada precocemente, pois reduz o período de hospitalização e
as taxas de complicações, enquanto a mortalidade parece permanecer inalterada.

CONCLUSOES

A CAA tem apresentação clínica muito semelhante a colecistite calculosa, exceto pela ausência de cálculos nos exames de imagem. Caracterizada por dor no
hipocôndrio, com irradiação para a escápula e região epigástrica, febre, náusea e vômitos. São diversas doenças que podem evoluir com colecistite acalculosa. As
principais manifestações que cursão com CAA são: trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue, infecções estafilocócicas,
brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia.

REFERENCIAS

Página 479



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11419 Cirurgia Gastroenterologia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3834182 - LAURA RUIZ ANDRADE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO Colecistite Acalculosa: Quais Suas Causas

INTRODUCAO

A colecistite acalculosa aguda (CAA) é uma doença necroinflamatória aguda da vesícula biliar, sem cálculos biliares. A fisiopatologia inclui: lesão endotelial,
isquemia da vesícula biliar e estase de conteúdo biliar, essas condições podem levar a necrose do tecido da vesícula biliar. A colecistite acalculosa constitui 10-15%
de todos os casos de colecistite de várias etiologias e 40% dos casos são complicados por uma perfuração da vesícula biliar. A mortalidade na colecistite acalculosa
aguda que acompanha várias doenças pode chegar a 50%.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre a colecistite acalculosa, como identificá-la e quais suas causas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre Colecistite Acalculosa, através do descritor: “Acalculous Cholecystitis”, nas bases de dados PUBMED, BVS e
SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 342 artigos no total (PUBMED 241, SCIELO 1, BVS 100),
tirando os duplicados ficamos com 259, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 62 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos
encontrado 36 artigos que relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 15 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A CAA foi descrita no curso de várias doenças e condições, incluindo trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue,
infecções estafilocócicas, brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia. A apresentação clínica da CAA é de dor no hipocôndrio direito, com irradiação para a
escápula e região epigástrica. Febre, náuseas e vômitos podem estar presentes (70% dos pacientes). A formação de abscessos, má perfusão ou gangrena na
vesícula biliar deve levantar suspeitas na presença de febre alta, calafrios, leucocitose e diminuição do peristaltismo. Em até 20% dos casos, é observada uma
massa palpável, representando a vesícula biliar edemaciada. O sinal de Murphy também pode estar presente, demonstrando comprometimento visceral-parietal do
peritônio. Por ser uma doença incomum, o diagnóstico de CAA costuma ser tardio, impactando em sua mortalidade (10-50%) em comparação com a colecistite
aguda calculosa (1%). As manifestações clínicas e radiológicas da AAC são iguais às da colecistite calculosa aguda, exceto pela falta de evidência de cálculos
biliares. O tratamento de escolha para a AAC é a colecistectomia de emergência, seja por via aberta ou laparoscópica, pois a doença apresenta alta probabilidade de
progressão. O tratamento conservador também é recomendado para pacientes com dengue, uma vez que não apresentam peritonite difusa ou perfuração ao
diagnóstico. Se o paciente for candidato à cirurgia, a colecistectomia laparoscópica, essa deve ser realizada precocemente, pois reduz o período de hospitalização e
as taxas de complicações, enquanto a mortalidade parece permanecer inalterada.

CONCLUSOES

A CAA tem apresentação clínica muito semelhante a colecistite calculosa, exceto pela ausência de cálculos nos exames de imagem. Caracterizada por dor no
hipocôndrio, com irradiação para a escápula e região epigástrica, febre, náusea e vômitos. São diversas doenças que podem evoluir com colecistite acalculosa. As
principais manifestações que cursão com CAA são: trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue, infecções estafilocócicas,
brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia.
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Elias Jirjoss Ilias Diego Ferreira de Andrade Garcia

TITULO Colecistite Acalculosa: Quais Suas Causas

INTRODUCAO

A colecistite acalculosa aguda (CAA) é uma doença necroinflamatória aguda da vesícula biliar, sem cálculos biliares. A fisiopatologia inclui: lesão endotelial,
isquemia da vesícula biliar e estase de conteúdo biliar, essas condições podem levar a necrose do tecido da vesícula biliar. A colecistite acalculosa constitui 10-15%
de todos os casos de colecistite de várias etiologias e 40% dos casos são complicados por uma perfuração da vesícula biliar. A mortalidade na colecistite acalculosa
aguda que acompanha várias doenças pode chegar a 50%.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre a colecistite acalculosa, como identificá-la e quais suas causas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre Colecistite Acalculosa, através do descritor: “Acalculous Cholecystitis”, nas bases de dados PUBMED, BVS e
SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 342 artigos no total (PUBMED 241, SCIELO 1, BVS 100),
tirando os duplicados ficamos com 259, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 62 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos
encontrado 36 artigos que relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 15 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A CAA foi descrita no curso de várias doenças e condições, incluindo trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue,
infecções estafilocócicas, brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia. A apresentação clínica da CAA é de dor no hipocôndrio direito, com irradiação para a
escápula e região epigástrica. Febre, náuseas e vômitos podem estar presentes (70% dos pacientes). A formação de abscessos, má perfusão ou gangrena na
vesícula biliar deve levantar suspeitas na presença de febre alta, calafrios, leucocitose e diminuição do peristaltismo. Em até 20% dos casos, é observada uma
massa palpável, representando a vesícula biliar edemaciada. O sinal de Murphy também pode estar presente, demonstrando comprometimento visceral-parietal do
peritônio. Por ser uma doença incomum, o diagnóstico de CAA costuma ser tardio, impactando em sua mortalidade (10-50%) em comparação com a colecistite
aguda calculosa (1%). As manifestações clínicas e radiológicas da AAC são iguais às da colecistite calculosa aguda, exceto pela falta de evidência de cálculos
biliares. O tratamento de escolha para a AAC é a colecistectomia de emergência, seja por via aberta ou laparoscópica, pois a doença apresenta alta probabilidade de
progressão. O tratamento conservador também é recomendado para pacientes com dengue, uma vez que não apresentam peritonite difusa ou perfuração ao
diagnóstico. Se o paciente for candidato à cirurgia, a colecistectomia laparoscópica, essa deve ser realizada precocemente, pois reduz o período de hospitalização e
as taxas de complicações, enquanto a mortalidade parece permanecer inalterada.

CONCLUSOES

A CAA tem apresentação clínica muito semelhante a colecistite calculosa, exceto pela ausência de cálculos nos exames de imagem. Caracterizada por dor no
hipocôndrio, com irradiação para a escápula e região epigástrica, febre, náusea e vômitos. São diversas doenças que podem evoluir com colecistite acalculosa. As
principais manifestações que cursão com CAA são: trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue, infecções estafilocócicas,
brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia.
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TITULO Colecistite Acalculosa: Quais Suas Causas

INTRODUCAO

A colecistite acalculosa aguda (CAA) é uma doença necroinflamatória aguda da vesícula biliar, sem cálculos biliares. A fisiopatologia inclui: lesão endotelial,
isquemia da vesícula biliar e estase de conteúdo biliar, essas condições podem levar a necrose do tecido da vesícula biliar. A colecistite acalculosa constitui 10-15%
de todos os casos de colecistite de várias etiologias e 40% dos casos são complicados por uma perfuração da vesícula biliar. A mortalidade na colecistite acalculosa
aguda que acompanha várias doenças pode chegar a 50%.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre a colecistite acalculosa, como identificá-la e quais suas causas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre Colecistite Acalculosa, através do descritor: “Acalculous Cholecystitis”, nas bases de dados PUBMED, BVS e
SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 342 artigos no total (PUBMED 241, SCIELO 1, BVS 100),
tirando os duplicados ficamos com 259, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 62 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos
encontrado 36 artigos que relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 15 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A CAA foi descrita no curso de várias doenças e condições, incluindo trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue,
infecções estafilocócicas, brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia. A apresentação clínica da CAA é de dor no hipocôndrio direito, com irradiação para a
escápula e região epigástrica. Febre, náuseas e vômitos podem estar presentes (70% dos pacientes). A formação de abscessos, má perfusão ou gangrena na
vesícula biliar deve levantar suspeitas na presença de febre alta, calafrios, leucocitose e diminuição do peristaltismo. Em até 20% dos casos, é observada uma
massa palpável, representando a vesícula biliar edemaciada. O sinal de Murphy também pode estar presente, demonstrando comprometimento visceral-parietal do
peritônio. Por ser uma doença incomum, o diagnóstico de CAA costuma ser tardio, impactando em sua mortalidade (10-50%) em comparação com a colecistite
aguda calculosa (1%). As manifestações clínicas e radiológicas da AAC são iguais às da colecistite calculosa aguda, exceto pela falta de evidência de cálculos
biliares. O tratamento de escolha para a AAC é a colecistectomia de emergência, seja por via aberta ou laparoscópica, pois a doença apresenta alta probabilidade de
progressão. O tratamento conservador também é recomendado para pacientes com dengue, uma vez que não apresentam peritonite difusa ou perfuração ao
diagnóstico. Se o paciente for candidato à cirurgia, a colecistectomia laparoscópica, essa deve ser realizada precocemente, pois reduz o período de hospitalização e
as taxas de complicações, enquanto a mortalidade parece permanecer inalterada.

CONCLUSOES

A CAA tem apresentação clínica muito semelhante a colecistite calculosa, exceto pela ausência de cálculos nos exames de imagem. Caracterizada por dor no
hipocôndrio, com irradiação para a escápula e região epigástrica, febre, náusea e vômitos. São diversas doenças que podem evoluir com colecistite acalculosa. As
principais manifestações que cursão com CAA são: trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue, infecções estafilocócicas,
brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia.
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TITULO Colecistite Acalculosa: Quais Suas Causas

INTRODUCAO

A colecistite acalculosa aguda (CAA) é uma doença necroinflamatória aguda da vesícula biliar, sem cálculos biliares. A fisiopatologia inclui: lesão endotelial,
isquemia da vesícula biliar e estase de conteúdo biliar, essas condições podem levar a necrose do tecido da vesícula biliar. A colecistite acalculosa constitui 10-15%
de todos os casos de colecistite de várias etiologias e 40% dos casos são complicados por uma perfuração da vesícula biliar. A mortalidade na colecistite acalculosa
aguda que acompanha várias doenças pode chegar a 50%.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre a colecistite acalculosa, como identificá-la e quais suas causas.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura sobre Colecistite Acalculosa, através do descritor: “Acalculous Cholecystitis”, nas bases de dados PUBMED, BVS e
SCIELO, com artigos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Foram encontrados 342 artigos no total (PUBMED 241, SCIELO 1, BVS 100),
tirando os duplicados ficamos com 259, que foram avaliados pelo título sendo encontrado 62 potencialmente relevantes, que foram avaliados pelos resumos
encontrado 36 artigos que relevantes que foram lidos na íntegra, sendo 15 selecionados para a confecção deste trabalho.

RESULTADOS

A CAA foi descrita no curso de várias doenças e condições, incluindo trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue,
infecções estafilocócicas, brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia. A apresentação clínica da CAA é de dor no hipocôndrio direito, com irradiação para a
escápula e região epigástrica. Febre, náuseas e vômitos podem estar presentes (70% dos pacientes). A formação de abscessos, má perfusão ou gangrena na
vesícula biliar deve levantar suspeitas na presença de febre alta, calafrios, leucocitose e diminuição do peristaltismo. Em até 20% dos casos, é observada uma
massa palpável, representando a vesícula biliar edemaciada. O sinal de Murphy também pode estar presente, demonstrando comprometimento visceral-parietal do
peritônio. Por ser uma doença incomum, o diagnóstico de CAA costuma ser tardio, impactando em sua mortalidade (10-50%) em comparação com a colecistite
aguda calculosa (1%). As manifestações clínicas e radiológicas da AAC são iguais às da colecistite calculosa aguda, exceto pela falta de evidência de cálculos
biliares. O tratamento de escolha para a AAC é a colecistectomia de emergência, seja por via aberta ou laparoscópica, pois a doença apresenta alta probabilidade de
progressão. O tratamento conservador também é recomendado para pacientes com dengue, uma vez que não apresentam peritonite difusa ou perfuração ao
diagnóstico. Se o paciente for candidato à cirurgia, a colecistectomia laparoscópica, essa deve ser realizada precocemente, pois reduz o período de hospitalização e
as taxas de complicações, enquanto a mortalidade parece permanecer inalterada.

CONCLUSOES

A CAA tem apresentação clínica muito semelhante a colecistite calculosa, exceto pela ausência de cálculos nos exames de imagem. Caracterizada por dor no
hipocôndrio, com irradiação para a escápula e região epigástrica, febre, náusea e vômitos. São diversas doenças que podem evoluir com colecistite acalculosa. As
principais manifestações que cursão com CAA são: trauma, vasculite, alimentação parenteral, ventilação mecânica, salmonelose, dengue, infecções estafilocócicas,
brucelose, leptospirose, riquetsiose ou citomegalia.
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TITULO IMAGEM CORPORAL NA ADOLESCÊNCIA

INTRODUCAO
A vida do ser humano é repleta de fases importantes e para Osório (1992) a adolescência é uma fase peculiar que precisa ser estudada para ser compreendida. Essa
fase é fundamental na formação da identidade, que conta não só com aspectos psicológicos, mas biopsicossociais. Com isso, o corpo é um veículo de expressão e
de experiência na adolescência e a imagem corporal é parte da identidade do ser humano.

OBJETIVOS Investigar os fatores que influenciam a forma que os adolescentes se veem e veem seus corpos.

METODOLOGIA
O estudo é de natureza exploratória e qualitativa realizado através da análise de 8 cenas da série “Sex Education” disponível na Netflix, com base no referencial
estudado. O estudo exploratório tem o propósito de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, através da investigação, produção e elaboração de
hipóteses.

RESULTADOS

Com base na análise das 8 cenas selecionadas da série Sex Education, destacou-se alguns aspectos relacionados ao corpo e seus desdobramentos que impactam
direta ou indiretamente na imagem corporal dos adolescentes, que podem viver situações causadoras de sofrimento psicológico como abuso, aborto, pressão social
e insatisfação com o corpo. No geral, chegou-se ao ponto de que as principais influências que alteram a imagem corporal envolvem fatores familiares, como
abandono e negligência, história e relação com o próprio corpo e baixa autoestima, que pode ser oriunda de várias questões. Entendesse que em algum nível,
ninguém está imune as alterações na imagem corporal, em qualquer fase da vida pode-se vivenciar expectativas frente ao corpo e performance corporal. Para Frois,
Moreira e Stengel (2011) às mudanças no corpo na adolescência podem intensificar esse nível de insatisfação com o corpo.

CONCLUSOES

Ao deparar-se com o conceito de imagem corporal, é comum que se pense logo na imagem que se reflete diante do espelho, contudo, é importante que seja
lembrado tudo o que esse conceito abarca, entre lembranças, sentimentos, percepções internas e externas, desejos, expectativas e todas as vivências que se tem
dentro desse corpo. Na adolescência, onde as coisas são inconstantes e passam por mudanças quase que o tempo todo, a imagem corporal é algo instável, que está
em constante mudança já que o corpo está em transformação rumo ao corpo adulto. Em todos os períodos da vida o ser humano está sujeito a várias mudanças na
sua imagem corporal, sendo importante que cada um perceba os estímulos que o rodeiam e que podem exercer alguma influência sobre si.

REFERENCIAS
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2007. FROIS, E.; MOREIRA, J.; STENGEL, M. Mídias e a imagem corporal na
adolescência: o corpo em discussão. Psicologia em Estudo, vol. 16, nº 1, março, pag. 71-77, Maringá: 2011. OSÓRIO, L.C. Adolescente hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1992.
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Elaine Toledo Risso

TITULO IMAGEM CORPORAL NA ADOLESCÊNCIA

INTRODUCAO
A vida do ser humano é repleta de fases importantes e para Osório (1992) a adolescência é uma fase peculiar que precisa ser estudada para ser compreendida. Essa
fase é fundamental na formação da identidade, que conta não só com aspectos psicológicos, mas biopsicossociais. Com isso, o corpo é um veículo de expressão e
de experiência na adolescência e a imagem corporal é parte da identidade do ser humano.

OBJETIVOS Investigar os fatores que influenciam a forma que os adolescentes se veem e veem seus corpos.

METODOLOGIA
O estudo é de natureza exploratória e qualitativa realizado através da análise de 8 cenas da série “Sex Education” disponível na Netflix, com base no referencial
estudado. O estudo exploratório tem o propósito de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, através da investigação, produção e elaboração de
hipóteses.

RESULTADOS

Com base na análise das 8 cenas selecionadas da série Sex Education, destacou-se alguns aspectos relacionados ao corpo e seus desdobramentos que impactam
direta ou indiretamente na imagem corporal dos adolescentes, que podem viver situações causadoras de sofrimento psicológico como abuso, aborto, pressão social
e insatisfação com o corpo. No geral, chegou-se ao ponto de que as principais influências que alteram a imagem corporal envolvem fatores familiares, como
abandono e negligência, história e relação com o próprio corpo e baixa autoestima, que pode ser oriunda de várias questões. Entendesse que em algum nível,
ninguém está imune as alterações na imagem corporal, em qualquer fase da vida pode-se vivenciar expectativas frente ao corpo e performance corporal. Para Frois,
Moreira e Stengel (2011) às mudanças no corpo na adolescência podem intensificar esse nível de insatisfação com o corpo.

CONCLUSOES

Ao deparar-se com o conceito de imagem corporal, é comum que se pense logo na imagem que se reflete diante do espelho, contudo, é importante que seja
lembrado tudo o que esse conceito abarca, entre lembranças, sentimentos, percepções internas e externas, desejos, expectativas e todas as vivências que se tem
dentro desse corpo. Na adolescência, onde as coisas são inconstantes e passam por mudanças quase que o tempo todo, a imagem corporal é algo instável, que está
em constante mudança já que o corpo está em transformação rumo ao corpo adulto. Em todos os períodos da vida o ser humano está sujeito a várias mudanças na
sua imagem corporal, sendo importante que cada um perceba os estímulos que o rodeiam e que podem exercer alguma influência sobre si.

REFERENCIAS
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2007. FROIS, E.; MOREIRA, J.; STENGEL, M. Mídias e a imagem corporal na
adolescência: o corpo em discussão. Psicologia em Estudo, vol. 16, nº 1, março, pag. 71-77, Maringá: 2011. OSÓRIO, L.C. Adolescente hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1992.
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TITULO Estratégias de cuidado adotadas por sobreviventes de suicídio: Análise do documentário “Ouvidos Calados” na perspectiva Gestáltica

INTRODUCAO

Na compreensão da Gestalt-terapia, o suicídio corporifica a interrupção da existência e leva consigo o sentido da vida. A dor existencial produz um transbordar de
sofrimento psíquico. A cada suicídio ocorrido, cinco a dez pessoas são afetadas diretamente, dando origem ao termo sobrevivente, ou seja, pessoas em tentativas
ou que perderam alguém por morte suicida. Sofrimentos como medo, culpa, raiva, tristeza, ansiedade e saudade, ocorrem nos familiares ou em pessoas próximas. A
posvenção visa diminuir as sequelas deixadas por esse tipo de morte e promover o cuidado daqueles que sofreram com o impacto ocasionado por este tipo de
morte violenta.

OBJETIVOS Identificar possibilidades de estratégias de cuidado adotadas por sobreviventes de suicídio utilizando a análise do documentário “Ouvidos calados”.

METODOLOGIA

A pesquisa qualitativa exploratória deste estudo, utiliza-se dos depoimentos extraídos do documentário “Ouvidos Calados”. Participam deste estudo, 6 depoentes
contidos no documentário. 3 depoentes revelam suas experiências reais em tentativas de suicídio. 2 depoentes relatam a sobrevivência por perda de pessoas
próximas. 1 depoente retrata a sobrevivência por tentativa de suicídio de alguém próximo. Após transcrição e análise dos relatos, intenta-se identificar as estratégias
de cuidado encontradas por cada participante e posteriormente discutir cada estratégia com a literatura científica.

RESULTADOS

Os sobreviventes contribuintes deste estudo, trouxeram posicionamentos acerca das estratégias utilizadas para ressignificar a vida. O cuidado visualizado através
dos meios como rede de apoio, interação familiar, a busca da escuta de seus dilemas e o cuidado com a saúde biopsicossocial, foram algumas estratégias
encontradas para quem vivenciou as tentativas de eliminação de seus problemas, através da finalização da existência. Para os depoentes sobreviventes de perdas
por morte suicida, vivenciar o processo de elaboração do luto, impulsiona a valorização da vida dos que ficam e ajudam a eternizar as memórias deixadas pela
convivência ora interrompida pela morte autoinfligida.

CONCLUSOES

Encontrar estratégias de cuidado através do suporte social nas relações estabelecidas dentro da família, com amigos e com profissionais da saúde interdisciplinar,
são alguns dos recursos que possibilitam o manejo do cotidiano e se constitui uma experiência importante na vida de quem pensou em suicídio para aliviar o
sofrimento. Pensar em estratégias de cuidado para sobreviventes de suicídio, carece de engajamento de todos. Se faz necessário que estudos e prática da
posvenção seja uma realidade acessível e um caminho largamente trilhado na Psicologia.

REFERENCIAS

1. FUKUMITSU, Karina Okajima. Sobreviventes enlutados por suicídio: cuidados e intervenções. 1 ed. São Paulo. Summus, 2019. 2. SCAVACINI, Karen. O suicídio é
um problema de todos: a consciência, a competência e o diálogo na prevenção e posvenção do suicídio. 2018. 271 f. tese de (doutorado) – Instituto de Psicologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 3. TAVARES, Marcelo da Silva Araújo. Suicídio: o luto dos sobreviventes. In CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA,
Suicídio e os desafios para a Psicologia. 1 ed. Brasília, CFP, 2013. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Suicidio-FINAL-revisao61.pdf.
Acesso em: 20 mar. 2020
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3388107 - TEREZINHA SOUZA BERTOLDO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Cinara Brito de Oliveira

TITULO Estratégias de cuidado adotadas por sobreviventes de suicídio: Análise do documentário “Ouvidos Calados” na perspectiva Gestáltica

INTRODUCAO

Na compreensão da Gestalt-terapia, o suicídio corporifica a interrupção da existência e leva consigo o sentido da vida. A dor existencial produz um transbordar de
sofrimento psíquico. A cada suicídio ocorrido, cinco a dez pessoas são afetadas diretamente, dando origem ao termo sobrevivente, ou seja, pessoas em tentativas
ou que perderam alguém por morte suicida. Sofrimentos como medo, culpa, raiva, tristeza, ansiedade e saudade, ocorrem nos familiares ou em pessoas próximas. A
posvenção visa diminuir as sequelas deixadas por esse tipo de morte e promover o cuidado daqueles que sofreram com o impacto ocasionado por este tipo de
morte violenta.

OBJETIVOS Identificar possibilidades de estratégias de cuidado adotadas por sobreviventes de suicídio utilizando a análise do documentário “Ouvidos calados”.

METODOLOGIA

A pesquisa qualitativa exploratória deste estudo, utiliza-se dos depoimentos extraídos do documentário “Ouvidos Calados”. Participam deste estudo, 6 depoentes
contidos no documentário. 3 depoentes revelam suas experiências reais em tentativas de suicídio. 2 depoentes relatam a sobrevivência por perda de pessoas
próximas. 1 depoente retrata a sobrevivência por tentativa de suicídio de alguém próximo. Após transcrição e análise dos relatos, intenta-se identificar as estratégias
de cuidado encontradas por cada participante e posteriormente discutir cada estratégia com a literatura científica.

RESULTADOS

Os sobreviventes contribuintes deste estudo, trouxeram posicionamentos acerca das estratégias utilizadas para ressignificar a vida. O cuidado visualizado através
dos meios como rede de apoio, interação familiar, a busca da escuta de seus dilemas e o cuidado com a saúde biopsicossocial, foram algumas estratégias
encontradas para quem vivenciou as tentativas de eliminação de seus problemas, através da finalização da existência. Para os depoentes sobreviventes de perdas
por morte suicida, vivenciar o processo de elaboração do luto, impulsiona a valorização da vida dos que ficam e ajudam a eternizar as memórias deixadas pela
convivência ora interrompida pela morte autoinfligida.

CONCLUSOES

Encontrar estratégias de cuidado através do suporte social nas relações estabelecidas dentro da família, com amigos e com profissionais da saúde interdisciplinar,
são alguns dos recursos que possibilitam o manejo do cotidiano e se constitui uma experiência importante na vida de quem pensou em suicídio para aliviar o
sofrimento. Pensar em estratégias de cuidado para sobreviventes de suicídio, carece de engajamento de todos. Se faz necessário que estudos e prática da
posvenção seja uma realidade acessível e um caminho largamente trilhado na Psicologia.

REFERENCIAS

1. FUKUMITSU, Karina Okajima. Sobreviventes enlutados por suicídio: cuidados e intervenções. 1 ed. São Paulo. Summus, 2019. 2. SCAVACINI, Karen. O suicídio é
um problema de todos: a consciência, a competência e o diálogo na prevenção e posvenção do suicídio. 2018. 271 f. tese de (doutorado) – Instituto de Psicologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 3. TAVARES, Marcelo da Silva Araújo. Suicídio: o luto dos sobreviventes. In CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA,
Suicídio e os desafios para a Psicologia. 1 ed. Brasília, CFP, 2013. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Suicidio-FINAL-revisao61.pdf.
Acesso em: 20 mar. 2020
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3400042 - LEA DO CARMO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO Estratégias de cuidado adotadas por sobreviventes de suicídio: Análise do documentário “Ouvidos Calados” na perspectiva Gestáltica

INTRODUCAO

Na compreensão da Gestalt-terapia, o suicídio corporifica a interrupção da existência e leva consigo o sentido da vida. A dor existencial produz um transbordar de
sofrimento psíquico. A cada suicídio ocorrido, cinco a dez pessoas são afetadas diretamente, dando origem ao termo sobrevivente, ou seja, pessoas em tentativas
ou que perderam alguém por morte suicida. Sofrimentos como medo, culpa, raiva, tristeza, ansiedade e saudade, ocorrem nos familiares ou em pessoas próximas. A
posvenção visa diminuir as sequelas deixadas por esse tipo de morte e promover o cuidado daqueles que sofreram com o impacto ocasionado por este tipo de
morte violenta.

OBJETIVOS Identificar possibilidades de estratégias de cuidado adotadas por sobreviventes de suicídio utilizando a análise do documentário “Ouvidos calados”.

METODOLOGIA

A pesquisa qualitativa exploratória deste estudo, utiliza-se dos depoimentos extraídos do documentário “Ouvidos Calados”. Participam deste estudo, 6 depoentes
contidos no documentário. 3 depoentes revelam suas experiências reais em tentativas de suicídio. 2 depoentes relatam a sobrevivência por perda de pessoas
próximas. 1 depoente retrata a sobrevivência por tentativa de suicídio de alguém próximo. Após transcrição e análise dos relatos, intenta-se identificar as estratégias
de cuidado encontradas por cada participante e posteriormente discutir cada estratégia com a literatura científica.

RESULTADOS

Os sobreviventes contribuintes deste estudo, trouxeram posicionamentos acerca das estratégias utilizadas para ressignificar a vida. O cuidado visualizado através
dos meios como rede de apoio, interação familiar, a busca da escuta de seus dilemas e o cuidado com a saúde biopsicossocial, foram algumas estratégias
encontradas para quem vivenciou as tentativas de eliminação de seus problemas, através da finalização da existência. Para os depoentes sobreviventes de perdas
por morte suicida, vivenciar o processo de elaboração do luto, impulsiona a valorização da vida dos que ficam e ajudam a eternizar as memórias deixadas pela
convivência ora interrompida pela morte autoinfligida.

CONCLUSOES

Encontrar estratégias de cuidado através do suporte social nas relações estabelecidas dentro da família, com amigos e com profissionais da saúde interdisciplinar,
são alguns dos recursos que possibilitam o manejo do cotidiano e se constitui uma experiência importante na vida de quem pensou em suicídio para aliviar o
sofrimento. Pensar em estratégias de cuidado para sobreviventes de suicídio, carece de engajamento de todos. Se faz necessário que estudos e prática da
posvenção seja uma realidade acessível e um caminho largamente trilhado na Psicologia.

REFERENCIAS

1. FUKUMITSU, Karina Okajima. Sobreviventes enlutados por suicídio: cuidados e intervenções. 1 ed. São Paulo. Summus, 2019. 2. SCAVACINI, Karen. O suicídio é
um problema de todos: a consciência, a competência e o diálogo na prevenção e posvenção do suicídio. 2018. 271 f. tese de (doutorado) – Instituto de Psicologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 3. TAVARES, Marcelo da Silva Araújo. Suicídio: o luto dos sobreviventes. In CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA,
Suicídio e os desafios para a Psicologia. 1 ed. Brasília, CFP, 2013. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Suicidio-FINAL-revisao61.pdf.
Acesso em: 20 mar. 2020

Página 488



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11423 Psicologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3398064 - CAROL MARIA DIAS DA ROCHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO O Impacto da Mídia na Imagem Corporal do Indivíduo

INTRODUCAO

A imagem corporal refere-se à representação que o sujeito possui de seu próprio corpo. Se tornando um fenômeno muito complexo que envolve muitos aspectos
como psicológico, social e fisiológico. O padrão de beleza imposto pela mídia nos dias atuais possui uma grande influência em nossa atualidade, mostrando para a
sociedade que existe o “corpo real” e o “corpo ideal” fazendo com que as pessoas passem a correr em busca da construção do corpo perfeito, e as redes sociais
tenta se propiciar e promete grandes mudanças, onde muitos acabam fazendo disso uma verdade absoluta e se cria uma grande necessidade de aceitação. Viver em
busca da perfeição imposta gerasse sofrimento, não conseguir seguir esse padrão não está dentro dos planos da maioria dos sujeitos e quando não se é atingido
acaba por se perder a vida social construindo uma grande preocupação e insatisfação com o próprio corpo.

OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo propor discussões a respeito do quanto a mídia vem influenciando a imagem corporal do indivíduo. Neste estudo o objetivo
será avaliar o quanto os meios midiáticos têm influenciado a imagem corporal.

METODOLOGIA
O estudo foi feito através de revisão de literatura, que acaba qualificando como uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo. Os artigos foram levantados a partir
seguintes bases de dados: Scielo, Pepsic, Google Acadêmico.

RESULTADOS
Apesar de se caracterizar ainda como uma pesquisa em andamento, até o presente momento foi possível identificar que a mídia tem uma grande influência na
valorização e construção da imagem corporal na maioria dos sujeitos, pois além de pautar o tipo de corpo que tem um reconhecimento estético positivo, aparece
como um instrumento que medeia a relação das pessoas com a realidade.

CONCLUSOES
Estamos vivendo em uma sociedade onde o consumo é valorizado, e os valores estéticos e materiais estão mandando na vida dos sujeitos como se fossem regras a
serem vividas, possuindo uma preocupação exacerbada com seu corpo buscando aproximar sua forma aos padrões de beleza que são impostos pela mídia, ter o
corpo ideal vem se tornando algo muito buscado pela sociedade tendo sua origem muito evidenciada pela mídia referente a percepção do corpo em sua construção.

REFERENCIAS

1. COPETTI, Aline Vieira Sá; QUIROGA, Carolina Villa nova. A influência da mídia nos transtornos alimentares e na autoimagem em adolescentes.(#38)#8239;Revista
de Psicologia da IMED, Passo Fundo, v. 10,(#38)#8239;n. 2,(#38)#8239;p. 161-177,(#38)#8239;dez.2018. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S2175-50272018000200011(#38)lng=pt(#38)nrm=iso Acesso em: 09/06/2020. 2. GUARESCHI, Pedrinho A. Mídia e Cidadania. Conexão –
Comunicação e Cultura, UCS, Caxias do Sul, v. 5, n. 9, p. 27-40, jan./jun. 2006. Disponível em:
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/view/202/193. Acesso em: 09/06/2020. 3. SCHILDER, P. A imagem do corpo: as energias construtivas: as
energias construtivas da psique. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
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3400671 - INGRID NILZA DA CUNHA FILGUEIRAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO O Impacto da Mídia na Imagem Corporal do Indivíduo

INTRODUCAO

A imagem corporal refere-se à representação que o sujeito possui de seu próprio corpo. Se tornando um fenômeno muito complexo que envolve muitos aspectos
como psicológico, social e fisiológico. O padrão de beleza imposto pela mídia nos dias atuais possui uma grande influência em nossa atualidade, mostrando para a
sociedade que existe o “corpo real” e o “corpo ideal” fazendo com que as pessoas passem a correr em busca da construção do corpo perfeito, e as redes sociais
tenta se propiciar e promete grandes mudanças, onde muitos acabam fazendo disso uma verdade absoluta e se cria uma grande necessidade de aceitação. Viver em
busca da perfeição imposta gerasse sofrimento, não conseguir seguir esse padrão não está dentro dos planos da maioria dos sujeitos e quando não se é atingido
acaba por se perder a vida social construindo uma grande preocupação e insatisfação com o próprio corpo.

OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo propor discussões a respeito do quanto a mídia vem influenciando a imagem corporal do indivíduo. Neste estudo o objetivo
será avaliar o quanto os meios midiáticos têm influenciado a imagem corporal.

METODOLOGIA
O estudo foi feito através de revisão de literatura, que acaba qualificando como uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo. Os artigos foram levantados a partir
seguintes bases de dados: Scielo, Pepsic, Google Acadêmico.

RESULTADOS
Apesar de se caracterizar ainda como uma pesquisa em andamento, até o presente momento foi possível identificar que a mídia tem uma grande influência na
valorização e construção da imagem corporal na maioria dos sujeitos, pois além de pautar o tipo de corpo que tem um reconhecimento estético positivo, aparece
como um instrumento que medeia a relação das pessoas com a realidade.

CONCLUSOES
Estamos vivendo em uma sociedade onde o consumo é valorizado, e os valores estéticos e materiais estão mandando na vida dos sujeitos como se fossem regras a
serem vividas, possuindo uma preocupação exacerbada com seu corpo buscando aproximar sua forma aos padrões de beleza que são impostos pela mídia, ter o
corpo ideal vem se tornando algo muito buscado pela sociedade tendo sua origem muito evidenciada pela mídia referente a percepção do corpo em sua construção.

REFERENCIAS

1. COPETTI, Aline Vieira Sá; QUIROGA, Carolina Villa nova. A influência da mídia nos transtornos alimentares e na autoimagem em adolescentes.(#38)#8239;Revista
de Psicologia da IMED, Passo Fundo, v. 10,(#38)#8239;n. 2,(#38)#8239;p. 161-177,(#38)#8239;dez.2018. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S2175-50272018000200011(#38)lng=pt(#38)nrm=iso Acesso em: 09/06/2020. 2. GUARESCHI, Pedrinho A. Mídia e Cidadania. Conexão –
Comunicação e Cultura, UCS, Caxias do Sul, v. 5, n. 9, p. 27-40, jan./jun. 2006. Disponível em:
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/view/202/193. Acesso em: 09/06/2020. 3. SCHILDER, P. A imagem do corpo: as energias construtivas: as
energias construtivas da psique. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
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3404102 - GABRIELA CRISTINA DE SOUZA VILELA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO O Impacto da Mídia na Imagem Corporal do Indivíduo

INTRODUCAO

A imagem corporal refere-se à representação que o sujeito possui de seu próprio corpo. Se tornando um fenômeno muito complexo que envolve muitos aspectos
como psicológico, social e fisiológico. O padrão de beleza imposto pela mídia nos dias atuais possui uma grande influência em nossa atualidade, mostrando para a
sociedade que existe o “corpo real” e o “corpo ideal” fazendo com que as pessoas passem a correr em busca da construção do corpo perfeito, e as redes sociais
tenta se propiciar e promete grandes mudanças, onde muitos acabam fazendo disso uma verdade absoluta e se cria uma grande necessidade de aceitação. Viver em
busca da perfeição imposta gerasse sofrimento, não conseguir seguir esse padrão não está dentro dos planos da maioria dos sujeitos e quando não se é atingido
acaba por se perder a vida social construindo uma grande preocupação e insatisfação com o próprio corpo.

OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivo propor discussões a respeito do quanto a mídia vem influenciando a imagem corporal do indivíduo. Neste estudo o objetivo
será avaliar o quanto os meios midiáticos têm influenciado a imagem corporal.

METODOLOGIA
O estudo foi feito através de revisão de literatura, que acaba qualificando como uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo. Os artigos foram levantados a partir
seguintes bases de dados: Scielo, Pepsic, Google Acadêmico.

RESULTADOS
Apesar de se caracterizar ainda como uma pesquisa em andamento, até o presente momento foi possível identificar que a mídia tem uma grande influência na
valorização e construção da imagem corporal na maioria dos sujeitos, pois além de pautar o tipo de corpo que tem um reconhecimento estético positivo, aparece
como um instrumento que medeia a relação das pessoas com a realidade.

CONCLUSOES
Estamos vivendo em uma sociedade onde o consumo é valorizado, e os valores estéticos e materiais estão mandando na vida dos sujeitos como se fossem regras a
serem vividas, possuindo uma preocupação exacerbada com seu corpo buscando aproximar sua forma aos padrões de beleza que são impostos pela mídia, ter o
corpo ideal vem se tornando algo muito buscado pela sociedade tendo sua origem muito evidenciada pela mídia referente a percepção do corpo em sua construção.

REFERENCIAS

1. COPETTI, Aline Vieira Sá; QUIROGA, Carolina Villa nova. A influência da mídia nos transtornos alimentares e na autoimagem em adolescentes.(#38)#8239;Revista
de Psicologia da IMED, Passo Fundo, v. 10,(#38)#8239;n. 2,(#38)#8239;p. 161-177,(#38)#8239;dez.2018. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S2175-50272018000200011(#38)lng=pt(#38)nrm=iso Acesso em: 09/06/2020. 2. GUARESCHI, Pedrinho A. Mídia e Cidadania. Conexão –
Comunicação e Cultura, UCS, Caxias do Sul, v. 5, n. 9, p. 27-40, jan./jun. 2006. Disponível em:
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conexao/article/view/202/193. Acesso em: 09/06/2020. 3. SCHILDER, P. A imagem do corpo: as energias construtivas: as
energias construtivas da psique. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
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3386554 - DAYANE SELES FERREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cinara Brito de Oliveira

TITULO Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): o impacto do tdah na fase adulta, uma revisão literária

INTRODUCAO

O TDAH é caracterizado pela presença de um desempenho inapropriado nos mecanismos que regulam a atenção, os impulsos e a atividade motora. Segundo
Associação Brasileira do Déficit de atenção, o TDAH é um transtorno neurobiológico de causa genética, que aparece na infância e frequentemente acompanha o
indivíduo por toda a sua vida, caracterizando-se por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. O TDAH em adultos muitas vezes não é diagnosticado, por
ter seus sintomas mascarados, ocorrem problemas nas quais o individuo não compreende como um transtorno, e sim como comportamentos diferentes dos demais
o levando a problemas de humor, organização, relacionamento afetivo e interpessoal, abuso de substâncias, características das comorbidades. E por este fato, o
diagnostico se torna difícil.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo, descrever os impactos do TDAH na fase adulta. Apresentar a importância no diagnóstico e tratamento logo de inicio, quando os
sintomas começam a aparecer. Monstrando o que a falta desse diagnóstico pode afetar na vida de um individuo em todos os seus relacionamentos e construção
pessoal e social.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com levantamento de informações acerca do tema a partir de diferentes materiais bibliográficos já
publicados em livros, revistas e artigos acadêmicos publicados no período de 2002 a 2020. Foram realizadas buscas em bases de dados online (Scielo, Bireme e
Google Acadêmico). Os descritores utilizados foram "transtorno de déficit de atenção e hiperatividade" e "fase adulta", "deficit" ou "transtorno".

RESULTADOS
Verificou-se que artigos que apresentam questões sobre o impacto do TDAH mudam conforme as demandas de cada faixa etária e podem ser ainda mais
significativos na idade adulta. De modo geral, os artigos analisados apontaram que o TDAH pode causar consequências negativas, na vida pessoal, social e
profissional. Em média, 67% de crianças diagnosticadas continuam tendo os sintomas quando adultos, interferindo na vida acadêmica, profissional, afetiva e social.

CONCLUSOES

O presente trabalho demonstrou que adultos com TDAH possuem impactos negativos e significativos em diferentes aspectos de seu desenvolvimento: afetivo-
emocional; desenvolvimento educacional; desempenho profissional; gestão financeira; relacionamento interpessoal; relacionamento conjugal e também conflito com
a lei. Os estudos enfatizam que o diagnóstico precoce e intervenções adequadas podem minimizar os impactos causados pelo TDAH. Tendo em vista que o
transtorno de deficit de atenção, é um problema que acompanha o individuo por toda sua vida e que os estudos sobre isso são escassos, acredita-se que
aprofundarmos o conhecimento nele, irá abrir muitas possibilidades para aqueles que não foram diagnosticados com precisão, permitirá abrir estudos da psicologia
sobre o tema, de modo que favoreça os profissionais pra que eles tenham ferramentas mais sólidas para que assim ocasione a diminuição do sofrimento de uma
parte da população que tem esse transtorno.

REFERENCIAS
1. ABDA: Associação Brasileira do Déficit de Atenção. 2. BARKLEY, R. A. Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade – TDAH: guia completo para pais,
professores e profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2002. 3. APA (American Psychiatric Association). DSMIV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders. Washington D.C;2004.
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Cinara Brito de Oliveira

TITULO Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): o impacto do tdah na fase adulta, uma revisão literária

INTRODUCAO

O TDAH é caracterizado pela presença de um desempenho inapropriado nos mecanismos que regulam a atenção, os impulsos e a atividade motora. Segundo
Associação Brasileira do Déficit de atenção, o TDAH é um transtorno neurobiológico de causa genética, que aparece na infância e frequentemente acompanha o
indivíduo por toda a sua vida, caracterizando-se por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. O TDAH em adultos muitas vezes não é diagnosticado, por
ter seus sintomas mascarados, ocorrem problemas nas quais o individuo não compreende como um transtorno, e sim como comportamentos diferentes dos demais
o levando a problemas de humor, organização, relacionamento afetivo e interpessoal, abuso de substâncias, características das comorbidades. E por este fato, o
diagnostico se torna difícil.

OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo, descrever os impactos do TDAH na fase adulta. Apresentar a importância no diagnóstico e tratamento logo de inicio, quando os
sintomas começam a aparecer. Monstrando o que a falta desse diagnóstico pode afetar na vida de um individuo em todos os seus relacionamentos e construção
pessoal e social.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com levantamento de informações acerca do tema a partir de diferentes materiais bibliográficos já
publicados em livros, revistas e artigos acadêmicos publicados no período de 2002 a 2020. Foram realizadas buscas em bases de dados online (Scielo, Bireme e
Google Acadêmico). Os descritores utilizados foram "transtorno de déficit de atenção e hiperatividade" e "fase adulta", "deficit" ou "transtorno".

RESULTADOS
Verificou-se que artigos que apresentam questões sobre o impacto do TDAH mudam conforme as demandas de cada faixa etária e podem ser ainda mais
significativos na idade adulta. De modo geral, os artigos analisados apontaram que o TDAH pode causar consequências negativas, na vida pessoal, social e
profissional. Em média, 67% de crianças diagnosticadas continuam tendo os sintomas quando adultos, interferindo na vida acadêmica, profissional, afetiva e social.

CONCLUSOES

O presente trabalho demonstrou que adultos com TDAH possuem impactos negativos e significativos em diferentes aspectos de seu desenvolvimento: afetivo-
emocional; desenvolvimento educacional; desempenho profissional; gestão financeira; relacionamento interpessoal; relacionamento conjugal e também conflito com
a lei. Os estudos enfatizam que o diagnóstico precoce e intervenções adequadas podem minimizar os impactos causados pelo TDAH. Tendo em vista que o
transtorno de deficit de atenção, é um problema que acompanha o individuo por toda sua vida e que os estudos sobre isso são escassos, acredita-se que
aprofundarmos o conhecimento nele, irá abrir muitas possibilidades para aqueles que não foram diagnosticados com precisão, permitirá abrir estudos da psicologia
sobre o tema, de modo que favoreça os profissionais pra que eles tenham ferramentas mais sólidas para que assim ocasione a diminuição do sofrimento de uma
parte da população que tem esse transtorno.

REFERENCIAS
1. ABDA: Associação Brasileira do Déficit de Atenção. 2. BARKLEY, R. A. Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade – TDAH: guia completo para pais,
professores e profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2002. 3. APA (American Psychiatric Association). DSMIV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders. Washington D.C;2004.
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Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Após a nova onda do corona vírus, o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019
pesquisa feita na região metropolitana de campinas (ABRASEL, 2020), o que resulta também uma queda no PIB de -5,89%. Mesmo com dados que apontam um
crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes) apresentou em junho que 55% de bares e
restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de atravessar esse momento diz Veiga (2020).
Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17% se preocupam como é embalada a comida
(ABRASEL, 2020).

CONCLUSOES
Foi possível verificar que empresas do segmento de restaurantes terão em 2020, devido a pandemia do corona vírus, uma queda em suas receitas com relação as
projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a crise e melhorar sua
prestação de serviço.

REFERENCIAS

ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel. 12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-
pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020.
Disponível em:(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. BANCO CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco
central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em: 30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020
cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020.
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Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Após a nova onda do corona vírus, o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019
pesquisa feita na região metropolitana de campinas (ABRASEL, 2020), o que resulta também uma queda no PIB de -5,89%. Mesmo com dados que apontam um
crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes) apresentou em junho que 55% de bares e
restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de atravessar esse momento diz Veiga (2020).
Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17% se preocupam como é embalada a comida
(ABRASEL, 2020).

CONCLUSOES
Foi possível verificar que empresas do segmento de restaurantes terão em 2020, devido a pandemia do corona vírus, uma queda em suas receitas com relação as
projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a crise e melhorar sua
prestação de serviço.

REFERENCIAS

ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel. 12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-
pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020.
Disponível em:(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. BANCO CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco
central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em: 30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020
cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020.
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Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Após a nova onda do corona vírus, o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019
pesquisa feita na região metropolitana de campinas (ABRASEL, 2020), o que resulta também uma queda no PIB de -5,89%. Mesmo com dados que apontam um
crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes) apresentou em junho que 55% de bares e
restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de atravessar esse momento diz Veiga (2020).
Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17% se preocupam como é embalada a comida
(ABRASEL, 2020).

CONCLUSOES
Foi possível verificar que empresas do segmento de restaurantes terão em 2020, devido a pandemia do corona vírus, uma queda em suas receitas com relação as
projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a crise e melhorar sua
prestação de serviço.

REFERENCIAS

ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel. 12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-
pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020.
Disponível em:(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. BANCO CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco
central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em: 30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020
cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020.
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Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Após a nova onda do corona vírus, o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019
pesquisa feita na região metropolitana de campinas (ABRASEL, 2020), o que resulta também uma queda no PIB de -5,89%. Mesmo com dados que apontam um
crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes) apresentou em junho que 55% de bares e
restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de atravessar esse momento diz Veiga (2020).
Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17% se preocupam como é embalada a comida
(ABRASEL, 2020).

CONCLUSOES
Foi possível verificar que empresas do segmento de restaurantes terão em 2020, devido a pandemia do corona vírus, uma queda em suas receitas com relação as
projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a crise e melhorar sua
prestação de serviço.

REFERENCIAS

ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel. 12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-
pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020.
Disponível em:(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. BANCO CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco
central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em: 30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020
cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020.
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Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Após a nova onda do corona vírus, o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019
pesquisa feita na região metropolitana de campinas (ABRASEL, 2020), o que resulta também uma queda no PIB de -5,89%. Mesmo com dados que apontam um
crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes) apresentou em junho que 55% de bares e
restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de atravessar esse momento diz Veiga (2020).
Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17% se preocupam como é embalada a comida
(ABRASEL, 2020).

CONCLUSOES
Foi possível verificar que empresas do segmento de restaurantes terão em 2020, devido a pandemia do corona vírus, uma queda em suas receitas com relação as
projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a crise e melhorar sua
prestação de serviço.

REFERENCIAS

ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel. 12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-
pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020.
Disponível em:(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. BANCO CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco
central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em: 30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020
cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020.
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4037138 - ROBSON COMIN DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Estratégia de internacionalização para A Brigaderia

INTRODUCAO

Este projeto aborda uma estratégia de internacionalização para a empresa brasileira “A Brigadeiria”, para a cidade de Colônia, localizada na Alemanha, de forma a
apresentar uma inovação local com a introdução de um conjunto de produtos oriundos do Brasil adaptados às características locais. Conhecida como uma rede de
lojas especializada em brigadeiros e pioneira no varejo, o conceito da Brigadeiria é a fusão das diversas versões de um dos doces mais consumidor no Brasil com a
experiência sensorial da degustação, sem perder o encanto do brigadeiro feito em casa. Para a produção dos seus doces, totalmente artesanais, a empresa utiliza
chocolates belga, matérias primas de primeira qualidade e possui mais de 30 sabores de brigadeiro em seu portfólio de produtos. A escolha pela cidade se deu pelo
fato de Colônia ser a quarta maior cidade da Alemanha, depois de Berlim, Hamburgo e Munique, possuir um Museu do Chocolate, além de ter se identificado que não
há, no local, um comércio de brigadeiros, apesar do significativo consumo de chocolate.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a empresa A Brigaderia.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com uma pesquisa secundária realizada, foi analisado que o comercio de brigadeiro não é presente no país, apesar de haver um elevado consumo de
chocolate. Na cidade de Colônia foi encontrada uma grande oportunidade para realizar tal comércio de brigadeiro, pois ela está presente entre as maiores cidades do
país, com um grande trafego de pessoas no centro da cidade. Colônia faz parte da região de metrópole policêntrica do Reno-Ruhr, que tem uma população de mais
de 11 milhões de pessoas. A Brigadeiria busca aproveitar uma oportunidade para aplicar a estratégia de negócios na Alemanha, lançando seus produtos exclusivos
no mercado. O ponto de venda estará localizado na praça Alter Markt onde acontecem os principais eventos de Colônia, tais como: Carnaval, Festival das Mulheres e
o tradicional Mercado de Natal.

CONCLUSOES

Conforme aponta Carnier (1996), a escolha do local para se internacionalizar um produto é de fundamental importância, já que, certos produtos, por questões de
similaridade, entram em choque com os interesses econômicos das indústrias localizadas no mercado de destino e com os gostos dos consumidores. Existe, então,
a necessidade de modificações, com alterações nas características de produtos e modelos de negócio para adaptação ao mercado local. Ao optar por comercializar
os produtos em outro país, as empresas conseguem ampliar o mercado de atuação, poder de barganha e, consequentemente, ampliar o seu faturamento.

REFERENCIAS
CARNIER, L. R. Marketing internacional para brasileiros 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 1996. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio.
10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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4066464 - LUCAS FABIANO PEREYRA SILVEIRA DE SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Estratégia de internacionalização para A Brigaderia

INTRODUCAO

Este projeto aborda uma estratégia de internacionalização para a empresa brasileira “A Brigadeiria”, para a cidade de Colônia, localizada na Alemanha, de forma a
apresentar uma inovação local com a introdução de um conjunto de produtos oriundos do Brasil adaptados às características locais. Conhecida como uma rede de
lojas especializada em brigadeiros e pioneira no varejo, o conceito da Brigadeiria é a fusão das diversas versões de um dos doces mais consumidor no Brasil com a
experiência sensorial da degustação, sem perder o encanto do brigadeiro feito em casa. Para a produção dos seus doces, totalmente artesanais, a empresa utiliza
chocolates belga, matérias primas de primeira qualidade e possui mais de 30 sabores de brigadeiro em seu portfólio de produtos. A escolha pela cidade se deu pelo
fato de Colônia ser a quarta maior cidade da Alemanha, depois de Berlim, Hamburgo e Munique, possuir um Museu do Chocolate, além de ter se identificado que não
há, no local, um comércio de brigadeiros, apesar do significativo consumo de chocolate.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a empresa A Brigaderia.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com uma pesquisa secundária realizada, foi analisado que o comercio de brigadeiro não é presente no país, apesar de haver um elevado consumo de
chocolate. Na cidade de Colônia foi encontrada uma grande oportunidade para realizar tal comércio de brigadeiro, pois ela está presente entre as maiores cidades do
país, com um grande trafego de pessoas no centro da cidade. Colônia faz parte da região de metrópole policêntrica do Reno-Ruhr, que tem uma população de mais
de 11 milhões de pessoas. A Brigadeiria busca aproveitar uma oportunidade para aplicar a estratégia de negócios na Alemanha, lançando seus produtos exclusivos
no mercado. O ponto de venda estará localizado na praça Alter Markt onde acontecem os principais eventos de Colônia, tais como: Carnaval, Festival das Mulheres e
o tradicional Mercado de Natal.

CONCLUSOES

Conforme aponta Carnier (1996), a escolha do local para se internacionalizar um produto é de fundamental importância, já que, certos produtos, por questões de
similaridade, entram em choque com os interesses econômicos das indústrias localizadas no mercado de destino e com os gostos dos consumidores. Existe, então,
a necessidade de modificações, com alterações nas características de produtos e modelos de negócio para adaptação ao mercado local. Ao optar por comercializar
os produtos em outro país, as empresas conseguem ampliar o mercado de atuação, poder de barganha e, consequentemente, ampliar o seu faturamento.

REFERENCIAS
CARNIER, L. R. Marketing internacional para brasileiros 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 1996. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio.
10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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4082621 - TAMIRES DAGNANI DA CONCEICAO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Estratégia de internacionalização para A Brigaderia

INTRODUCAO

Este projeto aborda uma estratégia de internacionalização para a empresa brasileira “A Brigadeiria”, para a cidade de Colônia, localizada na Alemanha, de forma a
apresentar uma inovação local com a introdução de um conjunto de produtos oriundos do Brasil adaptados às características locais. Conhecida como uma rede de
lojas especializada em brigadeiros e pioneira no varejo, o conceito da Brigadeiria é a fusão das diversas versões de um dos doces mais consumidor no Brasil com a
experiência sensorial da degustação, sem perder o encanto do brigadeiro feito em casa. Para a produção dos seus doces, totalmente artesanais, a empresa utiliza
chocolates belga, matérias primas de primeira qualidade e possui mais de 30 sabores de brigadeiro em seu portfólio de produtos. A escolha pela cidade se deu pelo
fato de Colônia ser a quarta maior cidade da Alemanha, depois de Berlim, Hamburgo e Munique, possuir um Museu do Chocolate, além de ter se identificado que não
há, no local, um comércio de brigadeiros, apesar do significativo consumo de chocolate.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a empresa A Brigaderia.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com uma pesquisa secundária realizada, foi analisado que o comercio de brigadeiro não é presente no país, apesar de haver um elevado consumo de
chocolate. Na cidade de Colônia foi encontrada uma grande oportunidade para realizar tal comércio de brigadeiro, pois ela está presente entre as maiores cidades do
país, com um grande trafego de pessoas no centro da cidade. Colônia faz parte da região de metrópole policêntrica do Reno-Ruhr, que tem uma população de mais
de 11 milhões de pessoas. A Brigadeiria busca aproveitar uma oportunidade para aplicar a estratégia de negócios na Alemanha, lançando seus produtos exclusivos
no mercado. O ponto de venda estará localizado na praça Alter Markt onde acontecem os principais eventos de Colônia, tais como: Carnaval, Festival das Mulheres e
o tradicional Mercado de Natal.

CONCLUSOES

Conforme aponta Carnier (1996), a escolha do local para se internacionalizar um produto é de fundamental importância, já que, certos produtos, por questões de
similaridade, entram em choque com os interesses econômicos das indústrias localizadas no mercado de destino e com os gostos dos consumidores. Existe, então,
a necessidade de modificações, com alterações nas características de produtos e modelos de negócio para adaptação ao mercado local. Ao optar por comercializar
os produtos em outro país, as empresas conseguem ampliar o mercado de atuação, poder de barganha e, consequentemente, ampliar o seu faturamento.

REFERENCIAS
CARNIER, L. R. Marketing internacional para brasileiros 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 1996. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio.
10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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4130855 - EVERTON BEZERRA DE BARROS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Estratégia de internacionalização para A Brigaderia

INTRODUCAO

Este projeto aborda uma estratégia de internacionalização para a empresa brasileira “A Brigadeiria”, para a cidade de Colônia, localizada na Alemanha, de forma a
apresentar uma inovação local com a introdução de um conjunto de produtos oriundos do Brasil adaptados às características locais. Conhecida como uma rede de
lojas especializada em brigadeiros e pioneira no varejo, o conceito da Brigadeiria é a fusão das diversas versões de um dos doces mais consumidor no Brasil com a
experiência sensorial da degustação, sem perder o encanto do brigadeiro feito em casa. Para a produção dos seus doces, totalmente artesanais, a empresa utiliza
chocolates belga, matérias primas de primeira qualidade e possui mais de 30 sabores de brigadeiro em seu portfólio de produtos. A escolha pela cidade se deu pelo
fato de Colônia ser a quarta maior cidade da Alemanha, depois de Berlim, Hamburgo e Munique, possuir um Museu do Chocolate, além de ter se identificado que não
há, no local, um comércio de brigadeiros, apesar do significativo consumo de chocolate.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a empresa A Brigaderia.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

De acordo com uma pesquisa secundária realizada, foi analisado que o comercio de brigadeiro não é presente no país, apesar de haver um elevado consumo de
chocolate. Na cidade de Colônia foi encontrada uma grande oportunidade para realizar tal comércio de brigadeiro, pois ela está presente entre as maiores cidades do
país, com um grande trafego de pessoas no centro da cidade. Colônia faz parte da região de metrópole policêntrica do Reno-Ruhr, que tem uma população de mais
de 11 milhões de pessoas. A Brigadeiria busca aproveitar uma oportunidade para aplicar a estratégia de negócios na Alemanha, lançando seus produtos exclusivos
no mercado. O ponto de venda estará localizado na praça Alter Markt onde acontecem os principais eventos de Colônia, tais como: Carnaval, Festival das Mulheres e
o tradicional Mercado de Natal.

CONCLUSOES

Conforme aponta Carnier (1996), a escolha do local para se internacionalizar um produto é de fundamental importância, já que, certos produtos, por questões de
similaridade, entram em choque com os interesses econômicos das indústrias localizadas no mercado de destino e com os gostos dos consumidores. Existe, então,
a necessidade de modificações, com alterações nas características de produtos e modelos de negócio para adaptação ao mercado local. Ao optar por comercializar
os produtos em outro país, as empresas conseguem ampliar o mercado de atuação, poder de barganha e, consequentemente, ampliar o seu faturamento.

REFERENCIAS
CARNIER, L. R. Marketing internacional para brasileiros 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 1996. KOTLER, Philip, Administração de Marketing: a edição do novo milênio.
10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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3609456 - JESSICA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO O EFEITO DA PERMEAÇÂO DE ATIVOS EM TRATAMENTO DE MANCHAS E CICATRIZ DE ACNE: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A pele tem como objetivo e finalidade separa o meio interno do meio externo, onde ela se encontra exposta a um ambiente agressivo, sendo divididas
em duas camadas principais: a epiderme e a derme. Em pacientes com a presença de acne a epiderme fica esticada por causa da queratinização, devido a influência
de andrógenos, com estimulação androgênica, glândulas sebáceas excretam grande quantidade de sebo no folículo, resultando em uma colonização de bactérias da
flora normal da pele, como Propionibacterium acnes. O Microagulhamento teve origem nos anos 90, apresentado pelo dermatologista Orentreich no tratamento de
rugas e cicatrizes por meio da estimulação de colágeno. A permeação consiste na capacidade de substâncias atingirem a camada intermediária da pele: a derme. O
ácido ascórbico é um princípio ativo de interesse para aplicação de fins estéticos e cosmetologicos. É comumente associado a procedimentos de tratamento de pele
como por exemplo, ao microagulhamento. A molécula do ácido hialurônico pode comportar até 1000 vezes o seu tamanho ao armazenar moléculas de água,
auxiliando a elasticidade da pele.

OBJETIVOS OBJETIVO: Verificar a eficácia do microagulhamento em cicatriz e manchas de acne associado a vitamina C e ácido hialurônico.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata se de uma revisão de literatura, tendo como base as pesquisas bibliográficas publicadas no Scielo, Google Acadêmico, Bireme, Lilacs e
Pubmed.

RESULTADOS

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Conclui-se que o microagulhamento em conjunto com a permeação do ácido áscórbico e ácido hialurônico, melhoram o aspecto de cicatrizes e
manchas promovendo clareamento, acelerando a produção de colágeno, melhorando a flacidez, diminuindo a oleosidade cutânea e melhorando a textura da pele.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Bastos L.C. Pereira T.L.N.L. Aplicabilidade Do Microagulhamento Associado A Vitamina C Para Rejuvenescimento Facial. Revista Saúde em Foco.
2019; 11: 1045 –1069. Disponível em: http://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2019/11/APLICABILIDADE-DO- MICROAGULHAMENTO-
ASSOCIADO-A-VITAMINA-C-PARA- REJUVENESCIMENTO-FACIAL.pdf. Acesso em:19 mar 2020. 2. Junqueira L.C.U. (#38) Carneiro. J. Histologia Básica: Sistema
Tegumentar. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. Acesso em: 10 abr 2020. 3. Bernardo Ana Flavia. et al. Pele: alterações anatômicas e
fisiológicas do nascimento à maturidade. Revista Saúde em Foco. 2019; 11: 1221 – 1233. Disponível em:http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-
content/uploads/sites/10001/2019/11/PELE- ALTERA%C3%87%C3%95ES-ANAT%C3%94MICAS-E FISIOL%C3%93GICAS-DO- NASCIMENTO-%C3%80-
MATURIDADE.pdfAcesso em: 09 abr 2020. 4. Freitas N. N. G., Medeiros F. D. USO DA MAQUIAGEM COSMÉTICA, PARA CAMUFLAR LESÕES NA FACE, CAUSADAS
POR: MELASMA; ROSÁCEA E ACNE. [Artigo].Disponível em:
https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/6811/TRABALHO%20DE%20CONCLUSAO%20DE%20CURSO%202018%20REUNI.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em 29 set 2020. 5. Domingues C. A. Acne: Caracterização e tratamento. [Artigo] Porto: Universidade Fernando Pessoa.
Faculdade de Ciências da Saúde; 2010. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8372/1/PG_14298.pdf. Acesso em 29 set 2020.
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4034571 - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO O EFEITO DA PERMEAÇÂO DE ATIVOS EM TRATAMENTO DE MANCHAS E CICATRIZ DE ACNE: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A pele tem como objetivo e finalidade separa o meio interno do meio externo, onde ela se encontra exposta a um ambiente agressivo, sendo divididas
em duas camadas principais: a epiderme e a derme. Em pacientes com a presença de acne a epiderme fica esticada por causa da queratinização, devido a influência
de andrógenos, com estimulação androgênica, glândulas sebáceas excretam grande quantidade de sebo no folículo, resultando em uma colonização de bactérias da
flora normal da pele, como Propionibacterium acnes. O Microagulhamento teve origem nos anos 90, apresentado pelo dermatologista Orentreich no tratamento de
rugas e cicatrizes por meio da estimulação de colágeno. A permeação consiste na capacidade de substâncias atingirem a camada intermediária da pele: a derme. O
ácido ascórbico é um princípio ativo de interesse para aplicação de fins estéticos e cosmetologicos. É comumente associado a procedimentos de tratamento de pele
como por exemplo, ao microagulhamento. A molécula do ácido hialurônico pode comportar até 1000 vezes o seu tamanho ao armazenar moléculas de água,
auxiliando a elasticidade da pele.

OBJETIVOS OBJETIVO: Verificar a eficácia do microagulhamento em cicatriz e manchas de acne associado a vitamina C e ácido hialurônico.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata se de uma revisão de literatura, tendo como base as pesquisas bibliográficas publicadas no Scielo, Google Acadêmico, Bireme, Lilacs e
Pubmed.

RESULTADOS

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Conclui-se que o microagulhamento em conjunto com a permeação do ácido áscórbico e ácido hialurônico, melhoram o aspecto de cicatrizes e
manchas promovendo clareamento, acelerando a produção de colágeno, melhorando a flacidez, diminuindo a oleosidade cutânea e melhorando a textura da pele.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Bastos L.C. Pereira T.L.N.L. Aplicabilidade Do Microagulhamento Associado A Vitamina C Para Rejuvenescimento Facial. Revista Saúde em Foco.
2019; 11: 1045 –1069. Disponível em: http://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2019/11/APLICABILIDADE-DO- MICROAGULHAMENTO-
ASSOCIADO-A-VITAMINA-C-PARA- REJUVENESCIMENTO-FACIAL.pdf. Acesso em:19 mar 2020. 2. Junqueira L.C.U. (#38) Carneiro. J. Histologia Básica: Sistema
Tegumentar. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. Acesso em: 10 abr 2020. 3. Bernardo Ana Flavia. et al. Pele: alterações anatômicas e
fisiológicas do nascimento à maturidade. Revista Saúde em Foco. 2019; 11: 1221 – 1233. Disponível em:http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-
content/uploads/sites/10001/2019/11/PELE- ALTERA%C3%87%C3%95ES-ANAT%C3%94MICAS-E FISIOL%C3%93GICAS-DO- NASCIMENTO-%C3%80-
MATURIDADE.pdfAcesso em: 09 abr 2020. 4. Freitas N. N. G., Medeiros F. D. USO DA MAQUIAGEM COSMÉTICA, PARA CAMUFLAR LESÕES NA FACE, CAUSADAS
POR: MELASMA; ROSÁCEA E ACNE. [Artigo].Disponível em:
https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/6811/TRABALHO%20DE%20CONCLUSAO%20DE%20CURSO%202018%20REUNI.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em 29 set 2020. 5. Domingues C. A. Acne: Caracterização e tratamento. [Artigo] Porto: Universidade Fernando Pessoa.
Faculdade de Ciências da Saúde; 2010. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8372/1/PG_14298.pdf. Acesso em 29 set 2020.
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4038541 - THYFANI NAIR SANTOS GOMES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO O EFEITO DA PERMEAÇÂO DE ATIVOS EM TRATAMENTO DE MANCHAS E CICATRIZ DE ACNE: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A pele tem como objetivo e finalidade separa o meio interno do meio externo, onde ela se encontra exposta a um ambiente agressivo, sendo divididas
em duas camadas principais: a epiderme e a derme. Em pacientes com a presença de acne a epiderme fica esticada por causa da queratinização, devido a influência
de andrógenos, com estimulação androgênica, glândulas sebáceas excretam grande quantidade de sebo no folículo, resultando em uma colonização de bactérias da
flora normal da pele, como Propionibacterium acnes. O Microagulhamento teve origem nos anos 90, apresentado pelo dermatologista Orentreich no tratamento de
rugas e cicatrizes por meio da estimulação de colágeno. A permeação consiste na capacidade de substâncias atingirem a camada intermediária da pele: a derme. O
ácido ascórbico é um princípio ativo de interesse para aplicação de fins estéticos e cosmetologicos. É comumente associado a procedimentos de tratamento de pele
como por exemplo, ao microagulhamento. A molécula do ácido hialurônico pode comportar até 1000 vezes o seu tamanho ao armazenar moléculas de água,
auxiliando a elasticidade da pele.

OBJETIVOS OBJETIVO: Verificar a eficácia do microagulhamento em cicatriz e manchas de acne associado a vitamina C e ácido hialurônico.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata se de uma revisão de literatura, tendo como base as pesquisas bibliográficas publicadas no Scielo, Google Acadêmico, Bireme, Lilacs e
Pubmed.

RESULTADOS

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Conclui-se que o microagulhamento em conjunto com a permeação do ácido áscórbico e ácido hialurônico, melhoram o aspecto de cicatrizes e
manchas promovendo clareamento, acelerando a produção de colágeno, melhorando a flacidez, diminuindo a oleosidade cutânea e melhorando a textura da pele.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Bastos L.C. Pereira T.L.N.L. Aplicabilidade Do Microagulhamento Associado A Vitamina C Para Rejuvenescimento Facial. Revista Saúde em Foco.
2019; 11: 1045 –1069. Disponível em: http://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2019/11/APLICABILIDADE-DO- MICROAGULHAMENTO-
ASSOCIADO-A-VITAMINA-C-PARA- REJUVENESCIMENTO-FACIAL.pdf. Acesso em:19 mar 2020. 2. Junqueira L.C.U. (#38) Carneiro. J. Histologia Básica: Sistema
Tegumentar. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. Acesso em: 10 abr 2020. 3. Bernardo Ana Flavia. et al. Pele: alterações anatômicas e
fisiológicas do nascimento à maturidade. Revista Saúde em Foco. 2019; 11: 1221 – 1233. Disponível em:http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-
content/uploads/sites/10001/2019/11/PELE- ALTERA%C3%87%C3%95ES-ANAT%C3%94MICAS-E FISIOL%C3%93GICAS-DO- NASCIMENTO-%C3%80-
MATURIDADE.pdfAcesso em: 09 abr 2020. 4. Freitas N. N. G., Medeiros F. D. USO DA MAQUIAGEM COSMÉTICA, PARA CAMUFLAR LESÕES NA FACE, CAUSADAS
POR: MELASMA; ROSÁCEA E ACNE. [Artigo].Disponível em:
https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/6811/TRABALHO%20DE%20CONCLUSAO%20DE%20CURSO%202018%20REUNI.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em 29 set 2020. 5. Domingues C. A. Acne: Caracterização e tratamento. [Artigo] Porto: Universidade Fernando Pessoa.
Faculdade de Ciências da Saúde; 2010. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8372/1/PG_14298.pdf. Acesso em 29 set 2020.
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Luciana Gotardo

TITULO O EFEITO DA PERMEAÇÂO DE ATIVOS EM TRATAMENTO DE MANCHAS E CICATRIZ DE ACNE: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A pele tem como objetivo e finalidade separa o meio interno do meio externo, onde ela se encontra exposta a um ambiente agressivo, sendo divididas
em duas camadas principais: a epiderme e a derme. Em pacientes com a presença de acne a epiderme fica esticada por causa da queratinização, devido a influência
de andrógenos, com estimulação androgênica, glândulas sebáceas excretam grande quantidade de sebo no folículo, resultando em uma colonização de bactérias da
flora normal da pele, como Propionibacterium acnes. O Microagulhamento teve origem nos anos 90, apresentado pelo dermatologista Orentreich no tratamento de
rugas e cicatrizes por meio da estimulação de colágeno. A permeação consiste na capacidade de substâncias atingirem a camada intermediária da pele: a derme. O
ácido ascórbico é um princípio ativo de interesse para aplicação de fins estéticos e cosmetologicos. É comumente associado a procedimentos de tratamento de pele
como por exemplo, ao microagulhamento. A molécula do ácido hialurônico pode comportar até 1000 vezes o seu tamanho ao armazenar moléculas de água,
auxiliando a elasticidade da pele.

OBJETIVOS OBJETIVO: Verificar a eficácia do microagulhamento em cicatriz e manchas de acne associado a vitamina C e ácido hialurônico.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata se de uma revisão de literatura, tendo como base as pesquisas bibliográficas publicadas no Scielo, Google Acadêmico, Bireme, Lilacs e
Pubmed.

RESULTADOS

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Conclui-se que o microagulhamento em conjunto com a permeação do ácido áscórbico e ácido hialurônico, melhoram o aspecto de cicatrizes e
manchas promovendo clareamento, acelerando a produção de colágeno, melhorando a flacidez, diminuindo a oleosidade cutânea e melhorando a textura da pele.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Bastos L.C. Pereira T.L.N.L. Aplicabilidade Do Microagulhamento Associado A Vitamina C Para Rejuvenescimento Facial. Revista Saúde em Foco.
2019; 11: 1045 –1069. Disponível em: http://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2019/11/APLICABILIDADE-DO- MICROAGULHAMENTO-
ASSOCIADO-A-VITAMINA-C-PARA- REJUVENESCIMENTO-FACIAL.pdf. Acesso em:19 mar 2020. 2. Junqueira L.C.U. (#38) Carneiro. J. Histologia Básica: Sistema
Tegumentar. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. Acesso em: 10 abr 2020. 3. Bernardo Ana Flavia. et al. Pele: alterações anatômicas e
fisiológicas do nascimento à maturidade. Revista Saúde em Foco. 2019; 11: 1221 – 1233. Disponível em:http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-
content/uploads/sites/10001/2019/11/PELE- ALTERA%C3%87%C3%95ES-ANAT%C3%94MICAS-E FISIOL%C3%93GICAS-DO- NASCIMENTO-%C3%80-
MATURIDADE.pdfAcesso em: 09 abr 2020. 4. Freitas N. N. G., Medeiros F. D. USO DA MAQUIAGEM COSMÉTICA, PARA CAMUFLAR LESÕES NA FACE, CAUSADAS
POR: MELASMA; ROSÁCEA E ACNE. [Artigo].Disponível em:
https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/6811/TRABALHO%20DE%20CONCLUSAO%20DE%20CURSO%202018%20REUNI.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em 29 set 2020. 5. Domingues C. A. Acne: Caracterização e tratamento. [Artigo] Porto: Universidade Fernando Pessoa.
Faculdade de Ciências da Saúde; 2010. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8372/1/PG_14298.pdf. Acesso em 29 set 2020.
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4083776 - REBEKA BISSOLI DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO O EFEITO DA PERMEAÇÂO DE ATIVOS EM TRATAMENTO DE MANCHAS E CICATRIZ DE ACNE: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A pele tem como objetivo e finalidade separa o meio interno do meio externo, onde ela se encontra exposta a um ambiente agressivo, sendo divididas
em duas camadas principais: a epiderme e a derme. Em pacientes com a presença de acne a epiderme fica esticada por causa da queratinização, devido a influência
de andrógenos, com estimulação androgênica, glândulas sebáceas excretam grande quantidade de sebo no folículo, resultando em uma colonização de bactérias da
flora normal da pele, como Propionibacterium acnes. O Microagulhamento teve origem nos anos 90, apresentado pelo dermatologista Orentreich no tratamento de
rugas e cicatrizes por meio da estimulação de colágeno. A permeação consiste na capacidade de substâncias atingirem a camada intermediária da pele: a derme. O
ácido ascórbico é um princípio ativo de interesse para aplicação de fins estéticos e cosmetologicos. É comumente associado a procedimentos de tratamento de pele
como por exemplo, ao microagulhamento. A molécula do ácido hialurônico pode comportar até 1000 vezes o seu tamanho ao armazenar moléculas de água,
auxiliando a elasticidade da pele.

OBJETIVOS OBJETIVO: Verificar a eficácia do microagulhamento em cicatriz e manchas de acne associado a vitamina C e ácido hialurônico.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Trata se de uma revisão de literatura, tendo como base as pesquisas bibliográficas publicadas no Scielo, Google Acadêmico, Bireme, Lilacs e
Pubmed.

RESULTADOS

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: Conclui-se que o microagulhamento em conjunto com a permeação do ácido áscórbico e ácido hialurônico, melhoram o aspecto de cicatrizes e
manchas promovendo clareamento, acelerando a produção de colágeno, melhorando a flacidez, diminuindo a oleosidade cutânea e melhorando a textura da pele.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Bastos L.C. Pereira T.L.N.L. Aplicabilidade Do Microagulhamento Associado A Vitamina C Para Rejuvenescimento Facial. Revista Saúde em Foco.
2019; 11: 1045 –1069. Disponível em: http://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2019/11/APLICABILIDADE-DO- MICROAGULHAMENTO-
ASSOCIADO-A-VITAMINA-C-PARA- REJUVENESCIMENTO-FACIAL.pdf. Acesso em:19 mar 2020. 2. Junqueira L.C.U. (#38) Carneiro. J. Histologia Básica: Sistema
Tegumentar. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524p. Acesso em: 10 abr 2020. 3. Bernardo Ana Flavia. et al. Pele: alterações anatômicas e
fisiológicas do nascimento à maturidade. Revista Saúde em Foco. 2019; 11: 1221 – 1233. Disponível em:http://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-
content/uploads/sites/10001/2019/11/PELE- ALTERA%C3%87%C3%95ES-ANAT%C3%94MICAS-E FISIOL%C3%93GICAS-DO- NASCIMENTO-%C3%80-
MATURIDADE.pdfAcesso em: 09 abr 2020. 4. Freitas N. N. G., Medeiros F. D. USO DA MAQUIAGEM COSMÉTICA, PARA CAMUFLAR LESÕES NA FACE, CAUSADAS
POR: MELASMA; ROSÁCEA E ACNE. [Artigo].Disponível em:
https://www.riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/6811/TRABALHO%20DE%20CONCLUSAO%20DE%20CURSO%202018%20REUNI.pdf?
sequence=1(#38)isAllowed=y. Acesso em 29 set 2020. 5. Domingues C. A. Acne: Caracterização e tratamento. [Artigo] Porto: Universidade Fernando Pessoa.
Faculdade de Ciências da Saúde; 2010. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8372/1/PG_14298.pdf. Acesso em 29 set 2020.
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Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Utilização da prova de Soroaglutinação Microscópica na confirmação do diagnóstico de leptospirose canina

INTRODUCAO

A leptospirose é uma doença zoonótica de distribuição mundial causada por espiroquetas patogênicas do gênero Leptospira, sendo mais comum em áreas tropicais
e subtropicais. O agente infeccioso é transmitido de um animal a outro através da urina ou fluidos corporais, e é mantido na natureza pela infecção renal de animais
assintomáticos, que eliminam o agente pela urina contaminando o ambiente. Os cães são possíveis indicadores de contaminação ambiental, sendo de grande
interesse da saúde pública o controle da leptospirose canina em áreas urbanas, principalmente pela possível participação dos cães na cadeia epidemiológica
humana.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi confirmar o diagnóstico de leptospirose em cães com manifestações clínicas indicativas de leptospirose aguda atendidos na rotina
clínica veterinária.

METODOLOGIA
Foram coletadas amostras sanguíneas, pela veia jugular ou cefálica de 44 cães, com quadro clínico sugestivo de leptospirose, as amostras foram centrifugadas com
a finalidade de obtenção de soro, para a realização do diagnóstico sorológico de leptospirose pela técnica de Soroaglutinação Microscópica (SAM), empregando
culturas de antígenos vivos constituídos por 24 sorovares de leptospira.

RESULTADOS

Foram atendidos 44 animais que apresentavam manifestac(#38)#807;o(#38)#771;es cli(#38)#769;nicas sugestivas de leptospirose no Hovet. Das 44 amostras
coletadas, 23 (52.27%) foram sororreagentes pela te(#38)#769;cnica de SAM. Os sorovares mais frequentes foram o Canicola e Butembo com quatro amostras cada
(17,39%), com ti(#38)#769;tulos variando de 400 a 12.800, seguidos do sorovar Icterohaemorrhagiae com tre(#38)#770;s amostras (13,04%) com ti(#38)#769;tulos
variando de 400 a 52.800, Copenhageni e Bratislava com duas amostras cada (8,69%), Copenhageni com ti(#38)#769;tulos variando de 1.600 a 12.800 e Bratislava
com ti(#38)#769;tulos variando de 400 a 3.200, Autumnalis e Hardjobovis com uma amostra reagente cada (4,34%) com ti(#38)#769;tulo de 200 e 800
respectivamente. Em seis amostras na(#38)#771;o foi possi(#38)#769;vel determinar o prova(#38)#769;vel sorovar infectante devido a
coaglutinac(#38)#807;o(#38)#771;es. A presenc(#38)#807;a de altos ti(#38)#769;tulos de anticorpos, igual ou maior a 800, no soro de 14 animais (60.86 %),
sugerem infecc(#38)#807;a(#38)#771;o aguda quando observados em conjunto com as manifestações cli(#38)#769;nicas associadas.

CONCLUSOES
Foi possi(#38)#769;vel confirmar o diagno(#38)#769;stico de leptospirose pela te(#38)#769;cnica de SAM em 14 ca(#38)#771;es com histo(#38)#769;rico
cli(#38)#769;nico sugestivo de leptospirose. Estes resultados indicam que os ca(#38)#771;es esta(#38)#771;o expostos a infecc(#38)#807;a(#38)#771;o por
leptospiras patoge(#38)#770;nicas e podem ser fonte de infecc(#38)#807;a(#38)#771;o para outras espe(#38)#769;cies e para o meio ambiente.

REFERENCIAS
ADLER, B.; DE LA PEN(#38)#771;A MOCTEZUMA, A. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010. FAINE, S.; ADLER, B.;
BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: Australia, MediSci, 1999. 272 p. LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v.
14, n.2, p. 296-326, 2001.
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4424468 - KATIA SILVA SIMOES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luiz Antonio Dias

TITULO Lei de drogas e medidas socioeducativas: a criminalização de adolescentes pobres no estado de São Paulo

INTRODUCAO
Consolidando-se como uma das grandes preocupações da sociedade, a temática da impunidade de adolescentes passou a ter ampla divulgação pela mídia. A forma
como são apresentadas as diversas situações ressoam diretamente a sensação de insegurança da população e tem como objetivo fortalecer a discussão sobre a
necessidade de incrementar ações repressivas em detrimento às medidas de sócioeducação.

OBJETIVOS
Compreender como estereótipos ou construções sociais referentes a trajetórias de adolescentes negros, pobres e periféricos contribuem para as decisões legais
tomadas em relação aos atos por eles cometidos.

METODOLOGIA

Pretende-se analisar o discurso do jornal O Estado de S. Paulo entre os anos 2005 e 2007, utilizando como referência central o ano de 2006. Esse foi o ano de
promulgação da lei de drogas, lei 11.434. Com a análise deste período espera-se compreender se a nova diferenciação, proposta por esta lei, entre usuário e
traficante promoveu de fato na sociedade a percepção de despenalização. Incidindo assim, sobre o perfil de adolescentes negros, pobres e periféricos, o estigma de
traficantes.

RESULTADOS

O Relatório da Pesquisa Nacional das Medidas Sócio educativas de Meio Aberto, ano 2017, chama atenção para o fato de que o recrutamento de adolescentes para o
exercício de funções no comércio de substâncias ilícitas é uma forma grave de exploração do trabalho infantil vinculada a sobrevivência e parte importante dos
processos de criminalização de pobres e jovens no Brasil. A discussão proposta neste trabalho parte do pressuposto de que o cometimento de ato infracional possui
vinculação direta com ciclos de violação de direitos. E esses ciclos fazem com que adolescentes pobres no Brasil ocupem tanto o lugar de vítima como de autores
de violência. Dados do Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo do ano de 2006, mostram que em relação aos adolescentes em cumprimento de medida de
privação de liberdade, sabia-se que 63% não eram brancos; 51% não frequentavam a escola; 90% não concluíram o Ensino Fundamental, 12,7% viviam em famílias
que não possuíam renda mensal; 66% em famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, e 85,6% eram usuários de drogas.

CONCLUSOES
Questionar o estabelecimento de ligação direta entre pobreza e criminalidade se faz fundamental para intervirmos em processos que historicamente excluem e
segregam pobres no Brasil. Não se trata de negar os efeitos da desigualdade e da falta de oportunidades, mas sim de tratar a questão da violência como um
fenômeno multicausal e, por isso, complexo.

REFERENCIAS

ABRAMOVAY, Miriam; CASTRO, Mary Garcia. Jovens em situação de pobreza, vulnerabilidades sociais e violências. Cadernos de Pesquisa. n.116, 2002. pp. 143-176
MINAYO, Maria C. S. A violência na adolescência: um problema de saúde pública. In: Caderno de Saúde Pública vol.6 no.3. Rio de Janeiro, 1990. OLIVEIRA, N.;
RIBEIRO, E. O massacre negro brasileiro na guerra às drogas. In: SUR 28, v. 15 n. 28-35, 2018. ZALUAR, A. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2004
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Janderson Lacerda Teixeira

TITULO Memes e Ciência: uma investigação hodierna

INTRODUCAO

O presente projeto de pesquisa, tem por objeto: os memes. Investigados pelas concepções de Dawkins (ciência) e Peirce (linguística). Provenientes da etimologia
mimídia, referem-se a um fenômeno presente na internet. Apresentam-se por meio de imagens, textos e vídeos. Ao longo do decurso, sofreram diversas
comutações. Destarte, a memética, que é a ciência capaz de compreender o funcionamento integral que se traz por meio dos memes, despontou. Sendo assim,
houve o advento de novos objetos de estudo que trouxeram concepções ampliadas sobre a questão discutida: o meme como meio replicador. Outrossim, partindo
para o viés semiótico, é de extrema importância a análise dos memes com a tríade proposta por Peirce, para haver a essência proveniente do objeto estudado.

OBJETIVOS
Dado o ponto de partida estabelecido pelos memes, desde a concepção genética discutida por Dawkins, até os memes da internet: arcaicos e hodiernos, pretende-se
compreendê-los como importante forma de propagação e objeto de análise linguística, além de estudar os processos de compartilhamento e viralização.

METODOLOGIA
Leituras e análises das bibliografias de Dawkins e Peirce, que serão conjuntamente complementados por leituras nupérrimas mediante a temática dos memes e o
uso de material pictórico.

RESULTADOS

Vê-se que há colossal influência dos princípios de Dawkins explicitados na obra o gene egoísta, nos memes da internet. Desde sua estrutura, seus conteúdos e
cenários factuais. Constata-se, que os processos de viralização, são causados por efeito de algoritmos presentes nas redes sociais, que tem por papel exibir para os
usuários (tendo em vista a faixa etária, preferências de conteúdo, plataforma utilizada e reações em publicações congêneres) os conteúdos postados na plataforma.
Qualquer usuário das redes sociais, pode ser emissor e receptor dos conteúdos, sendo assim, quando um usuário faz a difusão de memes, deixando a privacidade
pública, os algoritmos provenientes da plataforma, agem para que certos grupos recebam tal conteúdo. Geralmente, memes muito conhecidos, aparecem
rapidamente para jovens e jovens-adultos que utilizam as redes, por conta dos elementos referidos, além, claro, de participarem desse fenômeno fazendo o
compartilhamento dos conteúdos, comentários e utilizando reações, fazendo com que o processo não termine.

CONCLUSOES
Perfaz-se que os memes, além de se ressignificarem a todo momento, apresentam-se a partir de fenômenos presentes na internet, estabelecendo retornos a
conceitos biológicos, porém, por novos meios de propagação. Além disso, é de extrema importância saber como ocorrem os fenômenos da internet, podendo, pois, a
partir dos conhecimentos, viabilizar tais fenômenos de maneira benéfica.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: 1. DAWKINS, Richard. O gene egoísta. São Paulo: Edusp, 1979. 2. DAVISON, P. The language of internet memes. In: Mandiberg, M (Org.). The social
media reader. Nova Iorque: NYU Press, 2012. 3. EVANS, Richard. Carl Rogers: o homem e suas ideias. São Paulo: Martins Fontes, 1979. 4. ROXO, Luciana. A difusão
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públ(#38)#1110;c(#38)#1072;, dos recursos n(#38)#1072;tur(#38)#1072;(#38)#1110;s e do me(#38)#1110;o (#38)#1072;mb(#38)#1110;ente. METODOLOGIA:Foi
realizado uma metodologia de pesquisa bibliográfica envolvendo livros, artigos do Google acadêmico e revistas especializadas. RESULTADO E DISCUSSÃO: O plano
elaborado de gerenciamento, traz d(#38)#1110;retr(#38)#1110;zes de sustent(#38)#1072;b(#38)#1110;l(#38)#1110;d(#38)#1072;de, respeitando (#38)#1072;
regulamentação e norm(#38)#1072;s v(#38)#1110;gentes. Possui processos já definidos de qualidade com o foco na comprovação que o desc(#38)#1072;rte dos
resíduos quím(#38)#1110;cos ger(#38)#1072;dos em um(#38)#1072; (#38)#1072;t(#38)#1110;v(#38)#1110;d(#38)#1072;de fo(#38)#1110; efetu(#38)#1072;do de
m(#38)#1072;ne(#38)#1110;r(#38)#1072; corret(#38)#1072;, através de uma (#38)#1072; re(#38)#1072;l(#38)#1110;z(#38)#1072;ção de um
(#38)#1110;nventár(#38)#1110;o; segreg(#38)#1072;ção; armazenamento; identificação; tr(#38)#1072;t(#38)#1072;mento; tr(#38)#1072;nsporte; destino
f(#38)#1110;n(#38)#1072;l e reg(#38)#1110;stros dos resíduos quím(#38)#1110;cos. CONCLUSÃO: Um procedimento recomendado é a adoção de práticas que
possam reduzir o encaminhamento de resíduos para fora das unidades geradoras, e consequentemente a redução dos custos financeiros das instituições de ensino
superior e a redução dos poluentes em todo o processo.O gerenciamento de resíduos de laboratórios químicos de uma instituição de ensino superior é uma questão
que implica especialmente numa mudança de comportamento. Implantar e seguir esse sistema é algo que demanda muito trabalho, no entanto possibilita a
segurança de quem manipula os agentes químicos e a preservação do meio ambiente. REFERÊNCIAS: 1. PEN(#38)#1040;TT(#38)#1030;, Fáb(#38)#1110;o
Edu(#38)#1072;rdo; GU(#38)#1030;M(#38)#1040;R(#38)#1040;ES, Sol(#38)#1072;nge T L(#38)#1110;m(#38)#1072;; S(#38)#1030;LV(#38)#1040;,
P(#38)#1072;ulo M(#38)#1072;rcos; Gerenc(#38)#1110;(#38)#1072;mento de resíduos quím(#38)#1110;cos em l(#38)#1072;bor(#38)#1072;tór(#38)#1110;os de
(#38)#1072;nál(#38)#1110;ses e pesqu(#38)#1110;s(#38)#1072;: o desenvolv(#38)#1110;mento do s(#38)#1110;stem(#38)#1072; em
l(#38)#1072;bor(#38)#1072;tór(#38)#1110;os d(#38)#1072; áre(#38)#1072; quím(#38)#1110;c(#38)#1072;.
P(#38)#1110;r(#38)#1072;c(#38)#1110;c(#38)#1072;b(#38)#1072; – SP: 2008. 2. EMBRAPA. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS DE
LABORATÓRIO DA EMBRAPA. Disponível em: http://www.cnpsa.embrapa.br/residuos/. Acesso em : setembro 2020. 3. F(#38)#1030;GUERÊDO, Débor(#38)#1072;
V(#38)#1072;llory. M(#38)#1072;nu(#38)#1072;l p(#38)#1072;r(#38)#1072; gestão de resíduos quím(#38)#1110;cos per(#38)#1110;gosos de
(#38)#1110;nst(#38)#1110;tu(#38)#1110;ções de ens(#38)#1110;no e pesqu(#38)#1110;s(#38)#1072;. Conselho Reg(#38)#1110;on(#38)#1072;l de
Quím(#38)#1110;c(#38)#1072; de M(#38)#1110;n(#38)#1072;s Ger(#38)#1072;(#38)#1110;s, 2006.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO PROTEÇÃO DE DADOS NA INTERNET

INTRODUCAO
Em nosso cotidiano a internet é uma das principais ferramentas para acesso a informação. Notícias, transações bancárias, compras, vendas, investimentos, trabalho,
estudo e laser podem ser realizados por meio da internet. No entanto, percebe-se que golpes, roubos, invasões ameaçam a segurança de toda informação que
circula na rede. Este projeto analisou tais perigos e como proceder para manter as informações seguras na Internet.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar os perigos e ameaças no acesso à internet, onde serão abordados temas como golpes na internet em geral; descrever a proteção de dados
pessoais usando criptografia; entender como se dá a prevenção contra-ataques de hackers evitando prejuízos e exposições neste ambiente, que a cada dia fica mais
comum para todos.

METODOLOGIA
Propõe-se uma pesquisa que buscará a construção de uma base teórica de caráter e abordagem interdisciplinar, com pesquisas em livros e artigos científicos,
visando o estabelecimento das bases conceituais fundamentais para delimitar um conceito de Sistemas de Segurança da Informação na Internet e Segurança da
Informação.

RESULTADOS

Em maio de 2017 presenciamos um dos maiores ataques cibernéticos da história recente, trata se do WannaCry um vírus que se espalhou de forma global quase que
instantaneamente. O vírus agia em servidores desatualizados e os hackers cobravam um resgate, que na época era em torno de 300 dólares, para retirar o vírus.
Cerca de 230.000 computadores foram infectados com esse vírus, entretanto, a solução deste problema estava na atualização do Windows e a Microsoft chegou a
lançar patchs de atualizações para sanar o problema. Isso, demonstra como é importante manter servidores e computadores sempre atualizados, uma das maneiras
de proteção aso ataques deste tipo.

CONCLUSOES
Os golpes analisados e as soluções pesquisadas demonstram a necessidade de investimentos e a conscientização das empresas e pessoas físicas em relação a
manter as informações que trafegam na internet em segurança. O leitor encontra orientações e esclarecimentos a possíveis dúvidas sobre o tema descritos para
servir de ponto de partida para tomada de precauções e medidas de segurança ao navegar na rede.

REFERENCIAS
Cartilha de Segurança para Internet, versao 4.0 / CERT.br – São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2012. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA,
Roberto da. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. E-book. STALLINGS, William Criptografia e segurança de redes William
Stallings: tradução Daniel Vieira: revisão técnica Graça Bressan. Akio Barbosa Marcelo Succi.-4. d- São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO PROTEÇÃO DE DADOS NA INTERNET

INTRODUCAO
Em nosso cotidiano a internet é uma das principais ferramentas para acesso a informação. Notícias, transações bancárias, compras, vendas, investimentos, trabalho,
estudo e laser podem ser realizados por meio da internet. No entanto, percebe-se que golpes, roubos, invasões ameaçam a segurança de toda informação que
circula na rede. Este projeto analisou tais perigos e como proceder para manter as informações seguras na Internet.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar os perigos e ameaças no acesso à internet, onde serão abordados temas como golpes na internet em geral; descrever a proteção de dados
pessoais usando criptografia; entender como se dá a prevenção contra-ataques de hackers evitando prejuízos e exposições neste ambiente, que a cada dia fica mais
comum para todos.

METODOLOGIA
Propõe-se uma pesquisa que buscará a construção de uma base teórica de caráter e abordagem interdisciplinar, com pesquisas em livros e artigos científicos,
visando o estabelecimento das bases conceituais fundamentais para delimitar um conceito de Sistemas de Segurança da Informação na Internet e Segurança da
Informação.

RESULTADOS

Em maio de 2017 presenciamos um dos maiores ataques cibernéticos da história recente, trata se do WannaCry um vírus que se espalhou de forma global quase que
instantaneamente. O vírus agia em servidores desatualizados e os hackers cobravam um resgate, que na época era em torno de 300 dólares, para retirar o vírus.
Cerca de 230.000 computadores foram infectados com esse vírus, entretanto, a solução deste problema estava na atualização do Windows e a Microsoft chegou a
lançar patchs de atualizações para sanar o problema. Isso, demonstra como é importante manter servidores e computadores sempre atualizados, uma das maneiras
de proteção aso ataques deste tipo.

CONCLUSOES
Os golpes analisados e as soluções pesquisadas demonstram a necessidade de investimentos e a conscientização das empresas e pessoas físicas em relação a
manter as informações que trafegam na internet em segurança. O leitor encontra orientações e esclarecimentos a possíveis dúvidas sobre o tema descritos para
servir de ponto de partida para tomada de precauções e medidas de segurança ao navegar na rede.

REFERENCIAS
Cartilha de Segurança para Internet, versao 4.0 / CERT.br – São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2012. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA,
Roberto da. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. E-book. STALLINGS, William Criptografia e segurança de redes William
Stallings: tradução Daniel Vieira: revisão técnica Graça Bressan. Akio Barbosa Marcelo Succi.-4. d- São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
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4338391 - JANAINA VICENTE DOS SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO PROTEÇÃO DE DADOS NA INTERNET

INTRODUCAO
Em nosso cotidiano a internet é uma das principais ferramentas para acesso a informação. Notícias, transações bancárias, compras, vendas, investimentos, trabalho,
estudo e laser podem ser realizados por meio da internet. No entanto, percebe-se que golpes, roubos, invasões ameaçam a segurança de toda informação que
circula na rede. Este projeto analisou tais perigos e como proceder para manter as informações seguras na Internet.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar os perigos e ameaças no acesso à internet, onde serão abordados temas como golpes na internet em geral; descrever a proteção de dados
pessoais usando criptografia; entender como se dá a prevenção contra-ataques de hackers evitando prejuízos e exposições neste ambiente, que a cada dia fica mais
comum para todos.

METODOLOGIA
Propõe-se uma pesquisa que buscará a construção de uma base teórica de caráter e abordagem interdisciplinar, com pesquisas em livros e artigos científicos,
visando o estabelecimento das bases conceituais fundamentais para delimitar um conceito de Sistemas de Segurança da Informação na Internet e Segurança da
Informação.

RESULTADOS

Em maio de 2017 presenciamos um dos maiores ataques cibernéticos da história recente, trata se do WannaCry um vírus que se espalhou de forma global quase que
instantaneamente. O vírus agia em servidores desatualizados e os hackers cobravam um resgate, que na época era em torno de 300 dólares, para retirar o vírus.
Cerca de 230.000 computadores foram infectados com esse vírus, entretanto, a solução deste problema estava na atualização do Windows e a Microsoft chegou a
lançar patchs de atualizações para sanar o problema. Isso, demonstra como é importante manter servidores e computadores sempre atualizados, uma das maneiras
de proteção aso ataques deste tipo.

CONCLUSOES
Os golpes analisados e as soluções pesquisadas demonstram a necessidade de investimentos e a conscientização das empresas e pessoas físicas em relação a
manter as informações que trafegam na internet em segurança. O leitor encontra orientações e esclarecimentos a possíveis dúvidas sobre o tema descritos para
servir de ponto de partida para tomada de precauções e medidas de segurança ao navegar na rede.

REFERENCIAS
Cartilha de Segurança para Internet, versao 4.0 / CERT.br – São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2012. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA,
Roberto da. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. E-book. STALLINGS, William Criptografia e segurança de redes William
Stallings: tradução Daniel Vieira: revisão técnica Graça Bressan. Akio Barbosa Marcelo Succi.-4. d- São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO PROTEÇÃO DE DADOS NA INTERNET

INTRODUCAO
Em nosso cotidiano a internet é uma das principais ferramentas para acesso a informação. Notícias, transações bancárias, compras, vendas, investimentos, trabalho,
estudo e laser podem ser realizados por meio da internet. No entanto, percebe-se que golpes, roubos, invasões ameaçam a segurança de toda informação que
circula na rede. Este projeto analisou tais perigos e como proceder para manter as informações seguras na Internet.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar os perigos e ameaças no acesso à internet, onde serão abordados temas como golpes na internet em geral; descrever a proteção de dados
pessoais usando criptografia; entender como se dá a prevenção contra-ataques de hackers evitando prejuízos e exposições neste ambiente, que a cada dia fica mais
comum para todos.

METODOLOGIA
Propõe-se uma pesquisa que buscará a construção de uma base teórica de caráter e abordagem interdisciplinar, com pesquisas em livros e artigos científicos,
visando o estabelecimento das bases conceituais fundamentais para delimitar um conceito de Sistemas de Segurança da Informação na Internet e Segurança da
Informação.

RESULTADOS

Em maio de 2017 presenciamos um dos maiores ataques cibernéticos da história recente, trata se do WannaCry um vírus que se espalhou de forma global quase que
instantaneamente. O vírus agia em servidores desatualizados e os hackers cobravam um resgate, que na época era em torno de 300 dólares, para retirar o vírus.
Cerca de 230.000 computadores foram infectados com esse vírus, entretanto, a solução deste problema estava na atualização do Windows e a Microsoft chegou a
lançar patchs de atualizações para sanar o problema. Isso, demonstra como é importante manter servidores e computadores sempre atualizados, uma das maneiras
de proteção aso ataques deste tipo.

CONCLUSOES
Os golpes analisados e as soluções pesquisadas demonstram a necessidade de investimentos e a conscientização das empresas e pessoas físicas em relação a
manter as informações que trafegam na internet em segurança. O leitor encontra orientações e esclarecimentos a possíveis dúvidas sobre o tema descritos para
servir de ponto de partida para tomada de precauções e medidas de segurança ao navegar na rede.

REFERENCIAS
Cartilha de Segurança para Internet, versao 4.0 / CERT.br – São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2012. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA,
Roberto da. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. E-book. STALLINGS, William Criptografia e segurança de redes William
Stallings: tradução Daniel Vieira: revisão técnica Graça Bressan. Akio Barbosa Marcelo Succi.-4. d- São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO PROTEÇÃO DE DADOS NA INTERNET

INTRODUCAO
Em nosso cotidiano a internet é uma das principais ferramentas para acesso a informação. Notícias, transações bancárias, compras, vendas, investimentos, trabalho,
estudo e laser podem ser realizados por meio da internet. No entanto, percebe-se que golpes, roubos, invasões ameaçam a segurança de toda informação que
circula na rede. Este projeto analisou tais perigos e como proceder para manter as informações seguras na Internet.

OBJETIVOS
Pesquisar e analisar os perigos e ameaças no acesso à internet, onde serão abordados temas como golpes na internet em geral; descrever a proteção de dados
pessoais usando criptografia; entender como se dá a prevenção contra-ataques de hackers evitando prejuízos e exposições neste ambiente, que a cada dia fica mais
comum para todos.

METODOLOGIA
Propõe-se uma pesquisa que buscará a construção de uma base teórica de caráter e abordagem interdisciplinar, com pesquisas em livros e artigos científicos,
visando o estabelecimento das bases conceituais fundamentais para delimitar um conceito de Sistemas de Segurança da Informação na Internet e Segurança da
Informação.

RESULTADOS

Em maio de 2017 presenciamos um dos maiores ataques cibernéticos da história recente, trata se do WannaCry um vírus que se espalhou de forma global quase que
instantaneamente. O vírus agia em servidores desatualizados e os hackers cobravam um resgate, que na época era em torno de 300 dólares, para retirar o vírus.
Cerca de 230.000 computadores foram infectados com esse vírus, entretanto, a solução deste problema estava na atualização do Windows e a Microsoft chegou a
lançar patchs de atualizações para sanar o problema. Isso, demonstra como é importante manter servidores e computadores sempre atualizados, uma das maneiras
de proteção aso ataques deste tipo.

CONCLUSOES
Os golpes analisados e as soluções pesquisadas demonstram a necessidade de investimentos e a conscientização das empresas e pessoas físicas em relação a
manter as informações que trafegam na internet em segurança. O leitor encontra orientações e esclarecimentos a possíveis dúvidas sobre o tema descritos para
servir de ponto de partida para tomada de precauções e medidas de segurança ao navegar na rede.

REFERENCIAS
Cartilha de Segurança para Internet, versao 4.0 / CERT.br – São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2012. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA,
Roberto da. Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. E-book. STALLINGS, William Criptografia e segurança de redes William
Stallings: tradução Daniel Vieira: revisão técnica Graça Bressan. Akio Barbosa Marcelo Succi.-4. d- São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
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3385698 - NICOLE ALVES DA COSTA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS MOBILE: ESTUDO DE REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, vivemos um cenário completamente diferente do anterior, onde a maioria dos processos de comunicação e
operações diversas, eram realizadas de forma analógica, hoje vivemos na Era da Informação, e essas operações são sintetizadas de forma tecnológica através de
aplicativos e com o uso da internet. Portanto surge a necessidade de compreender o que está por trás desses aplicativos, no que cerne a segurança e vazamento de
dados. Levando em consideração que vários aplicativos e redes sociais como Facebook, foram palcos de polêmicas quanto a coleta e uso de dados de seus
usuários.

OBJETIVOS
Os principais objetivos da desta pesquisa são: pesquisar sobre segurança da informação nas redes sociais e analisar casos de vazamentos de dados de aplicativos
como o Facebook.

METODOLOGIA
Analise bibliográfica, coletando informações teóricas em livros e artigos científicos, sobre o uso das informações e o vazamento das mesmas, pelos aplicativos de
uso diário em nossos smartphones, notebooks ou tablets.

RESULTADOS

: Com as polêmicas, no que cerne a segurança de informação dos aplicativos de usos diários em nossos dispositivos portáteis, podemos perceber a importância dos
sistemas de informações para nossa segurança, pois, eles garantem a integridade e confidencialidade dos dados de seus usuários. Para isso, foi sancionada a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), com vigência em agosto deste ano (2020). Com a finalidade de termos uma legislação que
assegurasse os limites e critérios para o tratamento de dados, no uso dessas ferramentas, evitando os vazamentos de informações, que ocorreram, por exemplo,
quando a Cambridge Analytca, criou um questionário, via aplicativo facebook, para coletar informações tendo em vista o uso acadêmico, porém, os usuários não
sabiam que esses dados seriam posteriormente utilizados para contribuir com resultados eleitorais nos Estados Unidos, no ano de 2016. O aplicativo tinha aceso às
informações pessoais e redes de amigos.

CONCLUSOES

Portanto, há a necessidade de haver uma regulamentação, por parte do governo para orientar e fiscalizar tanto os usuários quanto as empresas que criam essas
ferramentas que nos auxiliam nas atividades cotidianas, mas que podem ser verdadeiras armadilhas que geram grandes problemas. Outro recurso importante para
essas circulações de informações é a criptografia, que auxilia na codificação e embaralhamento das informações, para que não haja o conhecimento ou invasão de
terceiros.

REFERENCIAS

Época Negocios. Os 21 maiores casos de violação de dados de 2018. 2018. Disponível em: (#60)https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-
maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html(#62). Acesso em: 31/08/2020. FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a
Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos processos e Serviços. 4ª ed., São Paulo: Brasport, 2014. GALVÃO, Michele da Costa. Fundamentos em Segurança da
Informação. São Paulo: Pearson, 2015.
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3938026 - DANILO LIMA RODRIGUES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS MOBILE: ESTUDO DE REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, vivemos um cenário completamente diferente do anterior, onde a maioria dos processos de comunicação e
operações diversas, eram realizadas de forma analógica, hoje vivemos na Era da Informação, e essas operações são sintetizadas de forma tecnológica através de
aplicativos e com o uso da internet. Portanto surge a necessidade de compreender o que está por trás desses aplicativos, no que cerne a segurança e vazamento de
dados. Levando em consideração que vários aplicativos e redes sociais como Facebook, foram palcos de polêmicas quanto a coleta e uso de dados de seus
usuários.

OBJETIVOS
Os principais objetivos da desta pesquisa são: pesquisar sobre segurança da informação nas redes sociais e analisar casos de vazamentos de dados de aplicativos
como o Facebook.

METODOLOGIA
Analise bibliográfica, coletando informações teóricas em livros e artigos científicos, sobre o uso das informações e o vazamento das mesmas, pelos aplicativos de
uso diário em nossos smartphones, notebooks ou tablets.

RESULTADOS

: Com as polêmicas, no que cerne a segurança de informação dos aplicativos de usos diários em nossos dispositivos portáteis, podemos perceber a importância dos
sistemas de informações para nossa segurança, pois, eles garantem a integridade e confidencialidade dos dados de seus usuários. Para isso, foi sancionada a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), com vigência em agosto deste ano (2020). Com a finalidade de termos uma legislação que
assegurasse os limites e critérios para o tratamento de dados, no uso dessas ferramentas, evitando os vazamentos de informações, que ocorreram, por exemplo,
quando a Cambridge Analytca, criou um questionário, via aplicativo facebook, para coletar informações tendo em vista o uso acadêmico, porém, os usuários não
sabiam que esses dados seriam posteriormente utilizados para contribuir com resultados eleitorais nos Estados Unidos, no ano de 2016. O aplicativo tinha aceso às
informações pessoais e redes de amigos.

CONCLUSOES

Portanto, há a necessidade de haver uma regulamentação, por parte do governo para orientar e fiscalizar tanto os usuários quanto as empresas que criam essas
ferramentas que nos auxiliam nas atividades cotidianas, mas que podem ser verdadeiras armadilhas que geram grandes problemas. Outro recurso importante para
essas circulações de informações é a criptografia, que auxilia na codificação e embaralhamento das informações, para que não haja o conhecimento ou invasão de
terceiros.

REFERENCIAS

Época Negocios. Os 21 maiores casos de violação de dados de 2018. 2018. Disponível em: (#60)https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-
maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html(#62). Acesso em: 31/08/2020. FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a
Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos processos e Serviços. 4ª ed., São Paulo: Brasport, 2014. GALVÃO, Michele da Costa. Fundamentos em Segurança da
Informação. São Paulo: Pearson, 2015.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS MOBILE: ESTUDO DE REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, vivemos um cenário completamente diferente do anterior, onde a maioria dos processos de comunicação e
operações diversas, eram realizadas de forma analógica, hoje vivemos na Era da Informação, e essas operações são sintetizadas de forma tecnológica através de
aplicativos e com o uso da internet. Portanto surge a necessidade de compreender o que está por trás desses aplicativos, no que cerne a segurança e vazamento de
dados. Levando em consideração que vários aplicativos e redes sociais como Facebook, foram palcos de polêmicas quanto a coleta e uso de dados de seus
usuários.

OBJETIVOS
Os principais objetivos da desta pesquisa são: pesquisar sobre segurança da informação nas redes sociais e analisar casos de vazamentos de dados de aplicativos
como o Facebook.

METODOLOGIA
Analise bibliográfica, coletando informações teóricas em livros e artigos científicos, sobre o uso das informações e o vazamento das mesmas, pelos aplicativos de
uso diário em nossos smartphones, notebooks ou tablets.

RESULTADOS

: Com as polêmicas, no que cerne a segurança de informação dos aplicativos de usos diários em nossos dispositivos portáteis, podemos perceber a importância dos
sistemas de informações para nossa segurança, pois, eles garantem a integridade e confidencialidade dos dados de seus usuários. Para isso, foi sancionada a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), com vigência em agosto deste ano (2020). Com a finalidade de termos uma legislação que
assegurasse os limites e critérios para o tratamento de dados, no uso dessas ferramentas, evitando os vazamentos de informações, que ocorreram, por exemplo,
quando a Cambridge Analytca, criou um questionário, via aplicativo facebook, para coletar informações tendo em vista o uso acadêmico, porém, os usuários não
sabiam que esses dados seriam posteriormente utilizados para contribuir com resultados eleitorais nos Estados Unidos, no ano de 2016. O aplicativo tinha aceso às
informações pessoais e redes de amigos.

CONCLUSOES

Portanto, há a necessidade de haver uma regulamentação, por parte do governo para orientar e fiscalizar tanto os usuários quanto as empresas que criam essas
ferramentas que nos auxiliam nas atividades cotidianas, mas que podem ser verdadeiras armadilhas que geram grandes problemas. Outro recurso importante para
essas circulações de informações é a criptografia, que auxilia na codificação e embaralhamento das informações, para que não haja o conhecimento ou invasão de
terceiros.

REFERENCIAS

Época Negocios. Os 21 maiores casos de violação de dados de 2018. 2018. Disponível em: (#60)https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-
maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html(#62). Acesso em: 31/08/2020. FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a
Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos processos e Serviços. 4ª ed., São Paulo: Brasport, 2014. GALVÃO, Michele da Costa. Fundamentos em Segurança da
Informação. São Paulo: Pearson, 2015.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS MOBILE: ESTUDO DE REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, vivemos um cenário completamente diferente do anterior, onde a maioria dos processos de comunicação e
operações diversas, eram realizadas de forma analógica, hoje vivemos na Era da Informação, e essas operações são sintetizadas de forma tecnológica através de
aplicativos e com o uso da internet. Portanto surge a necessidade de compreender o que está por trás desses aplicativos, no que cerne a segurança e vazamento de
dados. Levando em consideração que vários aplicativos e redes sociais como Facebook, foram palcos de polêmicas quanto a coleta e uso de dados de seus
usuários.

OBJETIVOS
Os principais objetivos da desta pesquisa são: pesquisar sobre segurança da informação nas redes sociais e analisar casos de vazamentos de dados de aplicativos
como o Facebook.

METODOLOGIA
Analise bibliográfica, coletando informações teóricas em livros e artigos científicos, sobre o uso das informações e o vazamento das mesmas, pelos aplicativos de
uso diário em nossos smartphones, notebooks ou tablets.

RESULTADOS

: Com as polêmicas, no que cerne a segurança de informação dos aplicativos de usos diários em nossos dispositivos portáteis, podemos perceber a importância dos
sistemas de informações para nossa segurança, pois, eles garantem a integridade e confidencialidade dos dados de seus usuários. Para isso, foi sancionada a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), com vigência em agosto deste ano (2020). Com a finalidade de termos uma legislação que
assegurasse os limites e critérios para o tratamento de dados, no uso dessas ferramentas, evitando os vazamentos de informações, que ocorreram, por exemplo,
quando a Cambridge Analytca, criou um questionário, via aplicativo facebook, para coletar informações tendo em vista o uso acadêmico, porém, os usuários não
sabiam que esses dados seriam posteriormente utilizados para contribuir com resultados eleitorais nos Estados Unidos, no ano de 2016. O aplicativo tinha aceso às
informações pessoais e redes de amigos.

CONCLUSOES

Portanto, há a necessidade de haver uma regulamentação, por parte do governo para orientar e fiscalizar tanto os usuários quanto as empresas que criam essas
ferramentas que nos auxiliam nas atividades cotidianas, mas que podem ser verdadeiras armadilhas que geram grandes problemas. Outro recurso importante para
essas circulações de informações é a criptografia, que auxilia na codificação e embaralhamento das informações, para que não haja o conhecimento ou invasão de
terceiros.

REFERENCIAS

Época Negocios. Os 21 maiores casos de violação de dados de 2018. 2018. Disponível em: (#60)https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-
maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html(#62). Acesso em: 31/08/2020. FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a
Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos processos e Serviços. 4ª ed., São Paulo: Brasport, 2014. GALVÃO, Michele da Costa. Fundamentos em Segurança da
Informação. São Paulo: Pearson, 2015.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS MOBILE: ESTUDO DE REDES SOCIAIS

INTRODUCAO

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, vivemos um cenário completamente diferente do anterior, onde a maioria dos processos de comunicação e
operações diversas, eram realizadas de forma analógica, hoje vivemos na Era da Informação, e essas operações são sintetizadas de forma tecnológica através de
aplicativos e com o uso da internet. Portanto surge a necessidade de compreender o que está por trás desses aplicativos, no que cerne a segurança e vazamento de
dados. Levando em consideração que vários aplicativos e redes sociais como Facebook, foram palcos de polêmicas quanto a coleta e uso de dados de seus
usuários.

OBJETIVOS
Os principais objetivos da desta pesquisa são: pesquisar sobre segurança da informação nas redes sociais e analisar casos de vazamentos de dados de aplicativos
como o Facebook.

METODOLOGIA
Analise bibliográfica, coletando informações teóricas em livros e artigos científicos, sobre o uso das informações e o vazamento das mesmas, pelos aplicativos de
uso diário em nossos smartphones, notebooks ou tablets.

RESULTADOS

: Com as polêmicas, no que cerne a segurança de informação dos aplicativos de usos diários em nossos dispositivos portáteis, podemos perceber a importância dos
sistemas de informações para nossa segurança, pois, eles garantem a integridade e confidencialidade dos dados de seus usuários. Para isso, foi sancionada a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), com vigência em agosto deste ano (2020). Com a finalidade de termos uma legislação que
assegurasse os limites e critérios para o tratamento de dados, no uso dessas ferramentas, evitando os vazamentos de informações, que ocorreram, por exemplo,
quando a Cambridge Analytca, criou um questionário, via aplicativo facebook, para coletar informações tendo em vista o uso acadêmico, porém, os usuários não
sabiam que esses dados seriam posteriormente utilizados para contribuir com resultados eleitorais nos Estados Unidos, no ano de 2016. O aplicativo tinha aceso às
informações pessoais e redes de amigos.

CONCLUSOES

Portanto, há a necessidade de haver uma regulamentação, por parte do governo para orientar e fiscalizar tanto os usuários quanto as empresas que criam essas
ferramentas que nos auxiliam nas atividades cotidianas, mas que podem ser verdadeiras armadilhas que geram grandes problemas. Outro recurso importante para
essas circulações de informações é a criptografia, que auxilia na codificação e embaralhamento das informações, para que não haja o conhecimento ou invasão de
terceiros.

REFERENCIAS

Época Negocios. Os 21 maiores casos de violação de dados de 2018. 2018. Disponível em: (#60)https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-
maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html(#62). Acesso em: 31/08/2020. FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a
Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos processos e Serviços. 4ª ed., São Paulo: Brasport, 2014. GALVÃO, Michele da Costa. Fundamentos em Segurança da
Informação. São Paulo: Pearson, 2015.
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Paulo Fernando de Souza Campos

TITULO CIDADE-LABORATÓRIO: RAÇA E MASCULINIDADE EM SÃO PAULO NA ERA VARGAS

INTRODUCAO

Nos anos iniciais da República, São Paulo era considerada uma cidade-laboratório, pois cientificamente administrada. A masculinidade que se apresenta nos
discursos médicos da primeira metade do século XX traduzem o masculino na figura do homem branco, culto, douto, como a charge, material usado para essa
comunicação, permite expressar. Esse conjunto de representações atravessam a noção de masculinidade. Pensar a imagem como registro histórico implica analisar
processos que extrapolam a materialidade da ilustração - que tem por finalidade satirizar - na medida em que permite acessar o campo das representações. O que se
analisa são particularidades do masculino, os efeitos de sentido da imagem que emite um posicionamento crítico/irônico sobre situações do cotidiano vivido na
cidade.

OBJETIVOS Analisar a representação do homem branco em relação ao homem negro por intermédio de uma charge.

METODOLOGIA
O método remonta a Análise de Discurso, pois permite desconstruir os efeitos de sentido, no caso, a partir da imagem. Para essa comunicação, a noção de discurso
implica considerar as bases foucaultianas, vale dizer, como sistema que estrutura um imaginário social.

RESULTADOS

A charge possibilita revelar a simbologia do masculino suscitada no reconhecimento das apropriações do discurso de hierarquização das raças, pois representa o
homem branco como projetado pelos discursos da modernidade, isto é, “raça de gigantes” e o homem negro como símbolo da doença. O negro é representado com
o braço esticado em posição de doação de sangue, sem roupa e com deformações em seu corpo desviante do padrão considerado ideal. Embora exista outro
personagem, os médicos, homens brancos bem vestidos com jalecos, ternos, gravatas, camisas brancas de colarinhos altos remetem a uma masculinidade que
incorpora esses adereços como símbolo de superioridade, baseada em pressupostos “científicos”. O estudo considera que a idealização racial e a supremacia
branca são representadas na charge, pois simboliza valores característicos dos processos sociais e culturais vivenciados no contexto, mas que permanecem em
constante tensão e conflito.

CONCLUSOES
No período histórico delimitado, a masculinidade se apresenta distante dos lugares sociais que ocupavam na Colônia e Império. Em um período de intensas
modificações sociais, de inovações científicas, a charge demonstra como as narrativas da cidade-laboratório produzem efeitos de sentido, no caso, racistas e
segregacionistas.

REFERENCIAS
MARINHO, Maria Gabriela Silva Martins da Cunha. São Paulo na Era Vargas: a cidade como lugar da modernidade. História da Saúde em São Paulo, 1., 2020. São
Paulo: CISGES/UNISA, 2020. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil: 1870-1930. São Paulo: Companhia
das Letras, 1993. SOUZA, Jesse. A elite do atraso: dá escravidão à Lava-Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017.
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Raquel Fernandes Batista

TITULO EFEITOS DA EQUOTERAPIA EM PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

INTRODUCAO

O transtorno do espectro do autismo (TEA), de etiologia multifatorial, é um transtorno do neurodesenvolvimento diagnosticado com base em deficiências básicas na
interação social, habilidades de comunicação e na presença de comportamentos e interesses restritos, repetitivos e estereotipados. Em relação às habilidades
motoras básicas, pessoas com TEA apresentam comprometimento do controle postural, déficit de marcha, comprometimento da coordenação motora ampla e
déficit da coordenação motora fina.

OBJETIVOS Identificar os efeitos da equoterapia como recurso terapêutico no tratamento de pacientes com transtorno do espectro do autismo.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, realizada buscas nas seguintes bases de dados: PubMed, SciELO, Lilacs e PEDro, foram selecionados artigos entre os anos de
2010 a 2020. Os descritores foram: autismo e equoterapia, usadas separadamente e combinadas entre si.

RESULTADOS
Foram encontrados um total de 44 artigos, dentre eles, apenas 20 se enquadravam nos parâmetros necessários para inclusão nesta revisão. Os resultados
encontrados foram favoráveis, evidenciando que o uso do cavalo junto com os materiais lúdicos e o acompanhamento fisioterapêutico, é eficaz na evolução de
pacientes com Autismo.

CONCLUSOES
A equoterapia proporciona benefícios significantes em pacientes com TEA, permite melhorias nas diversas áreas comprometidas, como na mobilidade, interação
social, autoestima e comunicação.

REFERENCIAS

Gabriels RL, Pan Z, Dechant B, Agnew JA, Brim N, Mesibov G. Ensaio Controlado Randomizado de Equitação Terapêutica em Crianças e Adolescentes com
Transtorno do Espectro do Autismo. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2015; 54 (7): 541-549. doi: 10.1016 / j.jaac.2015.04.007. Kruger Gabriele Radünz, Silveira
Jennifer Rodrigues, Marques Alexandre Carriconde. Habilidades motoras de crianças com transtorno do espectro do autismo. Rev. bras. cineantropom. desempenho
hum. [Internet]. 2019 [citado em 01 de outubro de 2020]; 21: e60515. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1980-
00372019000100338(#38)lng=en. Epub em 17 de outubro de 2019. Steiner H, Kertesz Z. Efeitos da equitação terapêutica nos parâmetros do ciclo da marcha e
alguns aspectos do comportamento de crianças com autismo. Acta Physiol Hung. 2015 Sep;102(3):324-35. doi: 10.1556/036.102.2015.3.10. PMID: 26551748.
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO PROGRAMA DE MONITORIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA VIVIDA POR ESTUDANTES

INTRODUCAO
A Ginástica esportiva é um dos conteúdos mais tradicionais da formação em Educação Física – EF. Atualmente o aluno na graduação em EF passa pela disciplina de
Ginástica, pode estagiar em alguma escola de Ginástica e realizar a participação dos programas de monitoria dentro das Instituições de Ensino Superior – IES.

OBJETIVOS Compreender o ensino e aprendizagem das Ginásticas dentro da preparação profissional em EF.

METODOLOGIA
Caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, fundamentada em auto estudo sendo um relato da experiência vivida do programa de monitoria em Ginástica de uma
IES na cidade de São Paulo. Participaram do programa de monitoria 4 alunos do curso de EF em que acompanharam a disciplina juntamente com o professor
regente. Foram 20 encontros em uma disciplina de 100 horas semestrais, sendo 6 aulas semanais teóricas e práticas.

RESULTADOS

As aulas foram divididas em teórico e práticas a partir do dimensionamento dos conteúdos. Procedimental: Os alunos vivenciaram os aparelhos da ginástica rítmica,
os fundamentos da ginástica artística, alguns movimentos da ginástica acrobática e criaram coreografias. Na dimensão conceitual foram realizadas aulas
expositivas, análise de vídeos retirados da internet, utilização de desenhos que envolviam os três tipos de ginástica e pesquisa. Na dimensão atitudinal foram
realizadas discussões envolvendo a relação de gênero e as questões étnicas na ginástica. A finalização da disciplina foi na construção de um festival tematizando
questões ligadas a gênero, democracia e liberdade que foram expressos por meio de apresentações de Ginástica para Todos – GPT. Integrando todas as
manifestações aprendidas e conhecimentos em um trabalho colaborativo dos alunos na busca pela compreensão e expressão de seus saberes e competências
desenvolvidas. O trabalho nas dimensões do conteúdo e na exploração das possibilidades do ensino das Ginásticas dentro da EF pode ajudar o futuro profissional a
ensinar estes conteúdos em suas aulas, seja no contexto escolar, do treinamento ou no cenário do lazer. Sendo importante que todos os momentos da disciplina os
monitores auxiliaram nas discussões, participaram das experiências práticas e discutiram estudos de caso e estratégias com o professor regente. Trazendo um
outro caminho de formação mais profunda e com outro olhar sobre o conhecimento desenvolvido na disciplina, pois este transforma seu saber desenvolvido na
práxis pela práxis docente neste momento.

CONCLUSOES
O programa de monitoria proporciona ao estudante de EF um outro olhar sobre a disciplina e a experiência vivida, tudo é construído em proximidade do professor
regente. Este colocando os alunos e monitores da disciplina em diferentes situações de aprendizagem. Portanto experiência vivida como aluno e como monitor
podem auxiliar no desenvolvimento de competências para atuação com EF.

REFERENCIAS

KORTHAGEN, Fred; LOUGHRAN, John; RUSSELL, Tom. Developing fundamental principles for teacher education programs and practices. Teaching and teacher
education, v. 22, n. 8, p. 1020-1041, 2006. TOLEDO, Eliana; TSUKAMOTO, Mariana Harumi Cruz; CARBINATTO, Michele Viviene. Fundamentos da ginástica para
todos. Fundamentos das ginásticas, v. 2, 2016. MARIANO, Misma Lima et al. O ensino da ginástica na educação física: uma revisão sistemática. Motrivivência, v. 31,
n. 60, 2019.
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Bruno Allan Teixeira da Silva

TITULO PROGRAMA DE MONITORIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO DA EXPERIÊNCIA VIVIDA POR ESTUDANTES

INTRODUCAO
A Ginástica esportiva é um dos conteúdos mais tradicionais da formação em Educação Física – EF. Atualmente o aluno na graduação em EF passa pela disciplina de
Ginástica, pode estagiar em alguma escola de Ginástica e realizar a participação dos programas de monitoria dentro das Instituições de Ensino Superior – IES.

OBJETIVOS Compreender o ensino e aprendizagem das Ginásticas dentro da preparação profissional em EF.

METODOLOGIA
Caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, fundamentada em auto estudo sendo um relato da experiência vivida do programa de monitoria em Ginástica de uma
IES na cidade de São Paulo. Participaram do programa de monitoria 4 alunos do curso de EF em que acompanharam a disciplina juntamente com o professor
regente. Foram 20 encontros em uma disciplina de 100 horas semestrais, sendo 6 aulas semanais teóricas e práticas.

RESULTADOS

As aulas foram divididas em teórico e práticas a partir do dimensionamento dos conteúdos. Procedimental: Os alunos vivenciaram os aparelhos da ginástica rítmica,
os fundamentos da ginástica artística, alguns movimentos da ginástica acrobática e criaram coreografias. Na dimensão conceitual foram realizadas aulas
expositivas, análise de vídeos retirados da internet, utilização de desenhos que envolviam os três tipos de ginástica e pesquisa. Na dimensão atitudinal foram
realizadas discussões envolvendo a relação de gênero e as questões étnicas na ginástica. A finalização da disciplina foi na construção de um festival tematizando
questões ligadas a gênero, democracia e liberdade que foram expressos por meio de apresentações de Ginástica para Todos – GPT. Integrando todas as
manifestações aprendidas e conhecimentos em um trabalho colaborativo dos alunos na busca pela compreensão e expressão de seus saberes e competências
desenvolvidas. O trabalho nas dimensões do conteúdo e na exploração das possibilidades do ensino das Ginásticas dentro da EF pode ajudar o futuro profissional a
ensinar estes conteúdos em suas aulas, seja no contexto escolar, do treinamento ou no cenário do lazer. Sendo importante que todos os momentos da disciplina os
monitores auxiliaram nas discussões, participaram das experiências práticas e discutiram estudos de caso e estratégias com o professor regente. Trazendo um
outro caminho de formação mais profunda e com outro olhar sobre o conhecimento desenvolvido na disciplina, pois este transforma seu saber desenvolvido na
práxis pela práxis docente neste momento.

CONCLUSOES
O programa de monitoria proporciona ao estudante de EF um outro olhar sobre a disciplina e a experiência vivida, tudo é construído em proximidade do professor
regente. Este colocando os alunos e monitores da disciplina em diferentes situações de aprendizagem. Portanto experiência vivida como aluno e como monitor
podem auxiliar no desenvolvimento de competências para atuação com EF.

REFERENCIAS

KORTHAGEN, Fred; LOUGHRAN, John; RUSSELL, Tom. Developing fundamental principles for teacher education programs and practices. Teaching and teacher
education, v. 22, n. 8, p. 1020-1041, 2006. TOLEDO, Eliana; TSUKAMOTO, Mariana Harumi Cruz; CARBINATTO, Michele Viviene. Fundamentos da ginástica para
todos. Fundamentos das ginásticas, v. 2, 2016. MARIANO, Misma Lima et al. O ensino da ginástica na educação física: uma revisão sistemática. Motrivivência, v. 31,
n. 60, 2019.
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Raquel Fernandes Batista

TITULO
INTERVENÇÕES FISIOTERAPEUTICAS E PSICOMOTORAS EM UMA CRIANÇA COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL : ESTUDO DE CASO

INTRODUCAO

A deficiência intelectual (DI) é um transtorno neuropsiquiátrico diagnosticado no período do desenvolvimento, ou seja, até os 18 anos de idade. É caracterizada por
limitações no funcionamento intelectual, como raciocínio, organização, solução de problemas e aprendizado, bem como no funcionamento adaptativo, como
comunicação, independência pessoal e responsabilidade social 5. A DI refere-se à incapacidade que limita o funcionamento intelectual e o comportamento
adaptativo, o qual envolve habilidades conceituais, sociais e práticas fundamentais nas experiências do dia a dia 8. O trabalho proposto pela fisioterapia visa
normalização do tônus corporal, estimulo labiríntico com repercussão no equilíbrio, estimulo da motricidade ampla e fina, e o reconhecimento de hemicorpo direito e
esquerdo através de sensibilização de segmentos corporais 4. A intervenção com a psicomotricidade é um conjunto de técnicas que visam favorecer o
desenvolvimento de possibilidades motora, de expressão e ação, a parir da corporalidade da criança, através do prazer do movimento 2.

OBJETIVOS
Descrever a evolução psicomotora e de aprendizagem do paciente com diagnóstico de Deficiência Intelectual de etiologia genética (atraso global do
desenvolvimento neurológico sem antecedentes pré e perinatais e baixa estatura) no período de 2009 a 2020.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de caso, retrospectivo e prospectivo, descritivo, qualitativo e quantitativo. Foi submetido e aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Santo Amaro para início da aplicação da anamnese, da Ficha de Avaliação Psicomotora – Fonseca, 1995, Ficha de Avaliação Psicomotora
Psicopedagógica que foi iniciada no mês de agosto 2020. Palavras-chave: Deficiência intelectual, intervenções psicomotoras, aprendizagem, desenvolvimento
motor.

RESULTADOS A fim de fazer os comparativos inicial e final, foram coletadas a anamnese e reavaliações psicomotoras em andamento.

CONCLUSOES
Com este trabalho espero concluir e contribuir para aumentar o conhecimento sobre os benefícios que a fisioterapia pode gerar durante as intervenções para os
indivíduos que apresentam um perfil com atraso no desenvolvimento psicomotor e com DI.

REFERENCIAS

5. Antônio Augusto Schäfer, Lisiane Generoso Bitencourt, Bettina Stopazzolli Cassetari, Emily dos Santos Uggioni, Fernanda de Oliveira Meller, Pre and postnatal
characteristics of children and adolescents with intellectual disability. 2019 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1516-
18462019000300509(#38)lang=pt 8. Elaine Custódio Rodrigues Gusmão, Genival Silva Matos, João Carlos Alchieri, Tânia Couto Machado Chianca, Habilidades
adaptativas sociales y conceptuales de individuos con deficiencia intelectual. 2019 Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0080-62342019000100448(#38)lang=pt 4. Gabriela Bauhmart SECRETTI, Xavéle Braatz PETERMANN, Rosana Niederauer MARQUES,
Psychomotor Activities Developed in Initial Years of Elementary School. 2019 Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/333810648_ATIVIDADES_PSICOMOTORAS_DESENVOLVIDAS_NOS_ANOS_INICIAIS_DO_ENSINO_FUNDAMENTAL 2.
Xiomara Taboada-Huarcay, Efecto de la intervención psicomotriz con participación del cuidador sobre la comunicación gestual de una niña con autismo. 2019
Disponível em: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1018-130X2019000200006(#38)lang=pt
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Leonardo de Souza Piber

TITULO ORIENTAÇÕES SOBRE O USO CORRETO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE A PANDEMIA

INTRODUCAO

Os equipamentos de proteção individual (EPIs), representam todos os dispositivos de uso individual destinados a proteger a saúde e integridade física do
trabalhador, apresentando grande importância para os profissionais da área da saúde devido a exposição diária a diferentes agentes biológicos. Os benefícios do
uso dos EPIs são internacionalmente conhecidos e respaldados pelas evidências científicas. Em meio a pandemia causada pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2), a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2020), estabeleceu novas orientações para serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle que devem ser
adotas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo vírus. Na cadeia de ações para proteger os trabalhadores, um método
fundamental é o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs), sendo responsabilidade das unidades fornecerem às equipes o material e as condições
adequadas de atuação.

OBJETIVOS Revisar as novas orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a respeito do uso correto de EPIs no combate do novo corona vírus (SARS-CoV-2).

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa de documentos da base de dados da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), referentes ao uso de EPIs para
profissionais da saúde na pandemia COVID-19.

RESULTADOS

Os EPIs necessários para o combate ao novo corona vírus incluem aventais ou macacões, luvas, máscaras, óculos de proteção ou protetor facial. O EPI precisa ser
colocado e retirado corretamente. Existe uma relação de EPIs que devem ser usado por cada profissional da área, em determinados ambientes de acordo com a
atividade realizada. Dessa forma, medidas de prevenção e controle são implementadas durante toda a trajetória do paciente, antes de sua chegada ao serviço de
saúde, e durante toda a assistência prestada. A disseminação do SARS-CoV-2 acontece por meio de gotículas, e dessa forma além das precauções padrão é importe
implementar as precauções por gotículas que possuem como EPIs: avental, luvas de procedimento, máscara cirúrgica e óculos de proteção ou protetor facial. Em
procedimentos invasivos geradores de aerossóis, como é o caso da intubação, é importante implementar as precauções com avental, luvas de procedimento,
máscara N95 e óculos de proteção ou protetor facial.

CONCLUSOES
O conhecimento do uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) por médicos e demais profissionais de saúde, seguindo e compreendendo as
recomendações da ANVISA é imprescindível para a prevenção e controle da pandemia.

REFERENCIAS

1. Agência Nacional de Saúde (ANS). Nota Informativa da ANS – Número 1: Sobre Coronavírus – COVID-19. 2020. [viewed 20 March 2020]. Disponível em:
http://www.ans.gov.br/images/comunicado01_coronavirus.pdf. Acesso em: 24 março 2020. 2. Agencia Nacional De Vigilância Sanitária. ANVISA 04/2020:
Orientações para Serviços De Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2), 2020. 3. SAÚDE, Ministério da. Procedimento operacional padronizado: equipamentos de proteção individual e
segurança no trabalho para profissionais de saúde da aps no atendimento às pessoas com suspeita ou infecção pelo novo coronavírus (covid-19). 2. ed. Brasília-Df:
Secretaria de Atenção Primária À Saúde (Saps), 2020. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/67. Acesso em: 02 out. 2020. 4. Liang M,
Gao L, Cheng C, Zhou Q, Uy JP, Heiner K, Sun C. Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: A systematic review and meta-analysis. Travel
Med Infect Dis. 2020 Jul-Aug;36:101751. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101751. Epub 2020 May 28. PMID: 32473312; PMCID: PMC7253999.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO ORIENTAÇÕES SOBRE O USO CORRETO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE A PANDEMIA

INTRODUCAO

Os equipamentos de proteção individual (EPIs), representam todos os dispositivos de uso individual destinados a proteger a saúde e integridade física do
trabalhador, apresentando grande importância para os profissionais da área da saúde devido a exposição diária a diferentes agentes biológicos. Os benefícios do
uso dos EPIs são internacionalmente conhecidos e respaldados pelas evidências científicas. Em meio a pandemia causada pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2), a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2020), estabeleceu novas orientações para serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e controle que devem ser
adotas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo vírus. Na cadeia de ações para proteger os trabalhadores, um método
fundamental é o uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs), sendo responsabilidade das unidades fornecerem às equipes o material e as condições
adequadas de atuação.

OBJETIVOS Revisar as novas orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a respeito do uso correto de EPIs no combate do novo corona vírus (SARS-CoV-2).

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão narrativa de documentos da base de dados da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS), referentes ao uso de EPIs para
profissionais da saúde na pandemia COVID-19.

RESULTADOS

Os EPIs necessários para o combate ao novo corona vírus incluem aventais ou macacões, luvas, máscaras, óculos de proteção ou protetor facial. O EPI precisa ser
colocado e retirado corretamente. Existe uma relação de EPIs que devem ser usado por cada profissional da área, em determinados ambientes de acordo com a
atividade realizada. Dessa forma, medidas de prevenção e controle são implementadas durante toda a trajetória do paciente, antes de sua chegada ao serviço de
saúde, e durante toda a assistência prestada. A disseminação do SARS-CoV-2 acontece por meio de gotículas, e dessa forma além das precauções padrão é importe
implementar as precauções por gotículas que possuem como EPIs: avental, luvas de procedimento, máscara cirúrgica e óculos de proteção ou protetor facial. Em
procedimentos invasivos geradores de aerossóis, como é o caso da intubação, é importante implementar as precauções com avental, luvas de procedimento,
máscara N95 e óculos de proteção ou protetor facial.

CONCLUSOES
O conhecimento do uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) por médicos e demais profissionais de saúde, seguindo e compreendendo as
recomendações da ANVISA é imprescindível para a prevenção e controle da pandemia.

REFERENCIAS

1. Agência Nacional de Saúde (ANS). Nota Informativa da ANS – Número 1: Sobre Coronavírus – COVID-19. 2020. [viewed 20 March 2020]. Disponível em:
http://www.ans.gov.br/images/comunicado01_coronavirus.pdf. Acesso em: 24 março 2020. 2. Agencia Nacional De Vigilância Sanitária. ANVISA 04/2020:
Orientações para Serviços De Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2), 2020. 3. SAÚDE, Ministério da. Procedimento operacional padronizado: equipamentos de proteção individual e
segurança no trabalho para profissionais de saúde da aps no atendimento às pessoas com suspeita ou infecção pelo novo coronavírus (covid-19). 2. ed. Brasília-Df:
Secretaria de Atenção Primária À Saúde (Saps), 2020. Disponível em: https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/67. Acesso em: 02 out. 2020. 4. Liang M,
Gao L, Cheng C, Zhou Q, Uy JP, Heiner K, Sun C. Efficacy of face mask in preventing respiratory virus transmission: A systematic review and meta-analysis. Travel
Med Infect Dis. 2020 Jul-Aug;36:101751. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101751. Epub 2020 May 28. PMID: 32473312; PMCID: PMC7253999.
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Carla Regiani Conde

TITULO Atribuições do enfermeiro na consulta de pré-natal: fatores que influenciam na qualidade da assistência

INTRODUCAO

A gestação pode ser caracterizada como um processo fisiológico de intensas mudanças físicas, sociais e emocionais que vão desde a concepção até o puerpério,
tendo como principal objetivo o preparo do corpo da mulher para o desenvolvimento fetal e a volta das condições pré-gravídicas. A compreensão deste fenômeno
contribui significativamente para a detecção de anormalidade incluindo patologias. Desta maneira, o enfermeiro exerce papel fundamental no que se refere ao
acompanhamento da gestante, pois suas ações são reflexo da melhoria da assistência, fator que aumenta a cobertura de pré-natal e que propicia a diminuição da
incidência de morbimortalidade perinatal por meio de ações que busquem a qualidade do serviço1,2,3.

OBJETIVOS Identificar as atribuições do enfermeiro na consulta de pré-natal que contribuem para a qualidade de assistência à mãe e ao concepto.

METODOLOGIA

Estudo de revisão sistemática integrativa da Literatura. A consulta das publicações compreendeu o período entre 2013 a 2020, a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e
as bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Para busca utilizaram-se
os descritores: Cuidados pré-natal; Cuidados de enfermagem; Papel do profissional de enfermagem; Atenção primária à saúde; e Qualidade da assistência à saúde.
Após a combinação dos descritores a amostra foi composta por 13 artigos.

RESULTADOS

Em resposta ao objetivo do estudo foi possível elaborar três categorias temáticas:“A Importância do Acolhimento para a Prática da Humanização e Estabelecimento
de Vínculo no Pré-Natal”, “O Papel do Enfermeiro nas Consultas de Pré-Natal” e “A Disposição de um Sistema Público de Saúde Organizado para as Práticas
Assistenciais”. De acordo com os achados, evidenciou-se a importância das ações de enfermagem no que se refere a prestação de uma assistência de qualidade
que propicie a diminuição da incidência de morbimortalidade materna e perinatal e que garanta os direitos da mulher.

CONCLUSOES
O enfermeiro exerce papel fundamental no que se refere ao acompanhamento da gestante no pré-natal, uma vez que a assistência oferecida por este profissional
contribui significativamente para a identificação precoce de riscos que podem comprometer a saúde da mãe e do concepto, sendo que suas ações são reflexo da
melhoria da assistência à gestante, fator que aumenta a cobertura de pré-natal além de estabelecer humanização da assistência.

REFERENCIAS

1. Guerreiro EM, Rodrigues DP, Silveira MAM, Lucena NBF. O cuidado pré-natal na atenção básica de saúde sob o olhar de gestantes e enfermeiros. Rev. Min. Enferm.
2012; 16(3):315-23. 2. Peixoto S. Manual de assistência pré-natal. 2a ed. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO),
2014. Acesso em: 04/10/2020. Disponível em: https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manual_Pre_natal_25SET.pdf 3. Rodrigues
EM, Nascimento RG, Araújo A. Protocolo na assistência pré-natal: ações, facilidades e dificuldades dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família. Rev. esc.
enferm. USP. 2011; 45(5):1041-7.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carla Regiani Conde

TITULO Atribuições do enfermeiro na consulta de pré-natal: fatores que influenciam na qualidade da assistência

INTRODUCAO

A gestação pode ser caracterizada como um processo fisiológico de intensas mudanças físicas, sociais e emocionais que vão desde a concepção até o puerpério,
tendo como principal objetivo o preparo do corpo da mulher para o desenvolvimento fetal e a volta das condições pré-gravídicas. A compreensão deste fenômeno
contribui significativamente para a detecção de anormalidade incluindo patologias. Desta maneira, o enfermeiro exerce papel fundamental no que se refere ao
acompanhamento da gestante, pois suas ações são reflexo da melhoria da assistência, fator que aumenta a cobertura de pré-natal e que propicia a diminuição da
incidência de morbimortalidade perinatal por meio de ações que busquem a qualidade do serviço1,2,3.

OBJETIVOS Identificar as atribuições do enfermeiro na consulta de pré-natal que contribuem para a qualidade de assistência à mãe e ao concepto.

METODOLOGIA

Estudo de revisão sistemática integrativa da Literatura. A consulta das publicações compreendeu o período entre 2013 a 2020, a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e
as bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Para busca utilizaram-se
os descritores: Cuidados pré-natal; Cuidados de enfermagem; Papel do profissional de enfermagem; Atenção primária à saúde; e Qualidade da assistência à saúde.
Após a combinação dos descritores a amostra foi composta por 13 artigos.

RESULTADOS

Em resposta ao objetivo do estudo foi possível elaborar três categorias temáticas:“A Importância do Acolhimento para a Prática da Humanização e Estabelecimento
de Vínculo no Pré-Natal”, “O Papel do Enfermeiro nas Consultas de Pré-Natal” e “A Disposição de um Sistema Público de Saúde Organizado para as Práticas
Assistenciais”. De acordo com os achados, evidenciou-se a importância das ações de enfermagem no que se refere a prestação de uma assistência de qualidade
que propicie a diminuição da incidência de morbimortalidade materna e perinatal e que garanta os direitos da mulher.

CONCLUSOES
O enfermeiro exerce papel fundamental no que se refere ao acompanhamento da gestante no pré-natal, uma vez que a assistência oferecida por este profissional
contribui significativamente para a identificação precoce de riscos que podem comprometer a saúde da mãe e do concepto, sendo que suas ações são reflexo da
melhoria da assistência à gestante, fator que aumenta a cobertura de pré-natal além de estabelecer humanização da assistência.

REFERENCIAS

1. Guerreiro EM, Rodrigues DP, Silveira MAM, Lucena NBF. O cuidado pré-natal na atenção básica de saúde sob o olhar de gestantes e enfermeiros. Rev. Min. Enferm.
2012; 16(3):315-23. 2. Peixoto S. Manual de assistência pré-natal. 2a ed. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO),
2014. Acesso em: 04/10/2020. Disponível em: https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manual_Pre_natal_25SET.pdf 3. Rodrigues
EM, Nascimento RG, Araújo A. Protocolo na assistência pré-natal: ações, facilidades e dificuldades dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família. Rev. esc.
enferm. USP. 2011; 45(5):1041-7.
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3387844 - FRANCIELLY SENA SOUZA DE JESUS 2 - Aprovado 1 - Poster
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Paula Oliveira Silva

TITULO ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL: ANÁLISE DO FILME “UMA MENTE BRILHANTE”

INTRODUCAO
A esquizofrenia é caracterizada como um transtorno psicótico com alterações nos pensamentos, percepções, emoções. A convivência com estes sintomas acaba
causando certos prejuízos para diversas áreas da vida. Atualmente, pesquisas ressaltam a importância de que os tratamentos promovam a inserção integral do
indivíduo e que este deixe de ser visto por suas experiências de anormalidade e sim por suas potencialidades.

OBJETIVOS Realizar uma compreensão cognitivo-comportamental do personagem “John Nash” do filme “Uma Mente Brilhante”.

METODOLOGIA
Os dados foram obtidos para se realizar uma compreensão cognitivo-comportamental do caso relacionando com os estigmas que os acometidos pela esquizofrenia
enfrentam. São apresentadas as estratégias que podem contribuir para o manejo dos sintomas.

RESULTADOS

John se mostrava criterioso, observador, suas habilidades de matemática se destacavam. Mesmo com a descoberta da doença na fase adulta, John não desistiu de
seus objetivos e com o apoio de seus amigos e familiares conquistou um Nobel, em 1994, ao mesmo tempo que lidava com o transtorno da esquizofrenia. Com a
compreensão cognitivo-comportamental foi identificado pensamentos como “Não sou atraente; não sou notado e ninguém gosta de mim”, com efeitos na sua
emoção “vergonha, raiva, angústia e tristeza” e resultando em comportamentos de “andar de cabeça baixa, sentir-se desconfortável e sem saber como lidar com os
outros”. Essa compreensão contribuí para um melhor entendimento do problema e para a formulação do tratamento. O primeiro desafio é a sensibilização do
paciente para a ingesta medicamentosa, outro aspecto de suma importância é a redução do estigma, o que pode ser obtido por meio da estratégia de normalização,
outras estratégias podem ser empregadas com objetivo de auxiliar o paciente a ter uma vida satisfatória.

CONCLUSOES
Uma pessoa que descobre ter o transtorno da esquizofrenia, pode ainda assim continuar uma vida sem ser vista como “anormal”, apesar de haver a necessidade dos
cuidados psiquiátricos e psicológicos como facilitadores do manejo dos obstáculos impostos pela doença não somente ao paciente e sim para toda a sua rede de
apoio.

REFERENCIAS

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, 5. Ed. – DSM 5. Porto Alegre: Artmed, 2014. 2. JORGE, Miguel
Roberto. Concepções populares e estigma relacionados às doenças mentais. Nova Perspectiva Sistêmica. São Paulo, cap. 22(46), p. 8-19, 2013. 3. UMA MENTE
BRILHANTE. Direção: Ron Howard. Produção: (#38)#8206;Brian Grazer e Ron Howard: Akira Goldsman, baseado em livro de Sylvia Nasar. EUA: UIP, 2001. Filme de
135 minutos, 720p.
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3589633 - VITORIA CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster
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Carla Regiani Conde

TITULO Planejamento familiar: contracepção oral por mulheres em idade universitária e as complicações do uso incorreto

INTRODUCAO

O planejamento familiar, conforme o artigo 2 da Lei N° 9.263, de 12 de janeiro, regula subparágrafo 7° do art. 226 da Constituição federal, é entendido como "o conjunto de
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”1. Na busca de respeitar
a legislação e evitar a gravidez indesejada e não planejada, os serviços de saúde comprometeram-se em oferecer informações sobre diferentes métodos contraceptivos e
garantirem o acesso fácil, respeitando a sua livre escolha do casal2-5.

OBJETIVOS
Identificar, por meio da revisão de literatura, as implicações decorrentes do uso incorreto dos contraceptivos hormonais orais no organismo das mulheres em idade
universitária.

METODOLOGIA
Estudo de revisão sistemática integrativa da literatura, utilizando os descritores: contraceptivos orais; universitárias; conhecimento; e planejamento familiar. Consultou-se para
a busca o portal da Biblioteca Virtual de saúde e bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Eletronic Library Online e Medical
Literature Analysis and Retrieval Sistem Online. A amostra foi composta por oito artigos.

RESULTADOS
Dos oito artigos analisados, foi possível definir em três categorias: "O uso de preservativos na prevenção de gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis"; "O
desconhecimentos dos efeitos colaterais e reações adversas no uso de anticoncepcional"; e "A importância do enfermeiro no planejamento familiar”.

CONCLUSOES
Uso do contraceptivo hormonal oral pode prevenir uma gestação indesejada, o desconhecimento pode ocasionar o uso incorreto, e assim é de grande importância a orientação
do enfermeiro quanto ao uso correto do método contraceptivo.

REFERENCIAS

1. Brasil. Lei 9.263 de 12 janeiro de 1996, dispõe sobre planejamento familiar, capítulo 1. Brasília, DF. Disponível:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm#:~:text=Regula%20o%20%C2%A7%207%C2%BA%20do,penalidades%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
2. Ministério da Saúde. Protocolos de atenção básica: Saúde das mulheres. Instituto Sírio Libanês de ensino e pesquisa, Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2016.
Disponível:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf. 3. Ministério da Saúde. Assistência em planejamento familiar. Brasília (DF):
Ministério da Saúde, 2002. Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia1.pdf. 4. Pedro JM. A experiência com contraceptivos no Brasil: uma
questão de geração. Revista Brasileira de História 2003; 23:239-60. 5. Dombrowski JG, Pontes JA, Assis WALM. Atuação do enfermeiro na prescrição de contraceptivos
hormonais na rede de atenção primária em saúde. Rev. bras. enferm. 2013; 66(6): 827-32.
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Carla Regiani Conde

TITULO Planejamento familiar: contracepção oral por mulheres em idade universitária e as complicações do uso incorreto

INTRODUCAO

O planejamento familiar, conforme o artigo 2 da Lei N° 9.263, de 12 de janeiro, regula subparágrafo 7° do art. 226 da Constituição federal, é entendido como "o conjunto de
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”1. Na busca de respeitar
a legislação e evitar a gravidez indesejada e não planejada, os serviços de saúde comprometeram-se em oferecer informações sobre diferentes métodos contraceptivos e
garantirem o acesso fácil, respeitando a sua livre escolha do casal2-5.

OBJETIVOS
Identificar, por meio da revisão de literatura, as implicações decorrentes do uso incorreto dos contraceptivos hormonais orais no organismo das mulheres em idade
universitária.

METODOLOGIA
Estudo de revisão sistemática integrativa da literatura, utilizando os descritores: contraceptivos orais; universitárias; conhecimento; e planejamento familiar. Consultou-se para
a busca o portal da Biblioteca Virtual de saúde e bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Eletronic Library Online e Medical
Literature Analysis and Retrieval Sistem Online. A amostra foi composta por oito artigos.

RESULTADOS
Dos oito artigos analisados, foi possível definir em três categorias: "O uso de preservativos na prevenção de gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis"; "O
desconhecimentos dos efeitos colaterais e reações adversas no uso de anticoncepcional"; e "A importância do enfermeiro no planejamento familiar”.

CONCLUSOES
Uso do contraceptivo hormonal oral pode prevenir uma gestação indesejada, o desconhecimento pode ocasionar o uso incorreto, e assim é de grande importância a orientação
do enfermeiro quanto ao uso correto do método contraceptivo.

REFERENCIAS

1. Brasil. Lei 9.263 de 12 janeiro de 1996, dispõe sobre planejamento familiar, capítulo 1. Brasília, DF. Disponível:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm#:~:text=Regula%20o%20%C2%A7%207%C2%BA%20do,penalidades%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
2. Ministério da Saúde. Protocolos de atenção básica: Saúde das mulheres. Instituto Sírio Libanês de ensino e pesquisa, Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2016.
Disponível:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf. 3. Ministério da Saúde. Assistência em planejamento familiar. Brasília (DF):
Ministério da Saúde, 2002. Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia1.pdf. 4. Pedro JM. A experiência com contraceptivos no Brasil: uma
questão de geração. Revista Brasileira de História 2003; 23:239-60. 5. Dombrowski JG, Pontes JA, Assis WALM. Atuação do enfermeiro na prescrição de contraceptivos
hormonais na rede de atenção primária em saúde. Rev. bras. enferm. 2013; 66(6): 827-32.
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Amane Paldes Goncales Valeria Castilho Onofrio ANA CAROLINA FERNANDES CARIOCA; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Frequência de anticorpos anti- Leptospira spp. em cães da Amazônia Brasileira

INTRODUCAO

A leptospirose é uma doença endêmica conhecida em todo o mundo, com grande incidência em regiões de clima tropical, principalmente em locais com registros de
fortes chuvas e alagamentos, tornando a doença um importante problema de saúde pública. Na região norte do Brasil, a ocorrência de anticorpos anti-Leptospira
spp. em ca(#38)#771;es ainda é pouco estudada. Esta região apresenta características climáticas favoráveis a endemicidade da doença que é fortemente
relacionada a ambientes tropicais úmidos e influenciados por variações sazonais ou desastres naturais. Além disso, na região amazônica, e(#38)#769; observado o
compartilhamento do ambiente por diferentes espécies animais, o que pode promover a associação e adaptação de agentes a novos hospedeiros.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi estimar o nível de exposição a Leptospira ssp. por meio da detecção de anticorpos antileptospiras em cães em uma área tropical
brasileira.

METODOLOGIA

A população alvo do estudo foram os cães provenientes de diferentes bairros do município de Marabá- PA, recolhidos e ou atendidos pelo Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) do município, e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), parecer Nº. 47/2017. Foram colhidas 400 amostras de sangue obtidas
assepticamente por venopunção da veia cefálica, utilizando-se seringa e agulha descartáveis. Após a colheita, as amostras foram mantidas em temperatura
ambiente e posteriormente centrifugadas para a obtenção do soro. As amostras de soro foram destinadas à investigação de anticorpos antileptospiras por meio da
técnica de SAM, utilizando uma coleção de antígenos vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras representando 20 sorogrupos.

RESULTADOS
Até o presente momento, 115 amostras de soro foram analisadas quanto à presença de anticorpos contra Leptospira spp. Dessas, 28 amostras (24,35%), foram
sororreagentes na triagem. Os soros positivos na triagem serão titulados em uma séria de diluições geométricas de razão dois, começando com a diluição de 1:100.
Títulos iguais a 100 ou superiores serão considerados sororreagentes.

CONCLUSOES
Esses resultados iniciais indicam que os cães da Amazônia brasileira estão expostos a Leptospira spp., entretanto ainda não são conclusivos no que diz respeito ao
provável sorovar infectante.

REFERENCIAS

1. AGUIAR, D.M. Prevale(#38)#770;ncia de anticorpos anti- Neosporacaninum, anti-Brucellaabortus e anti- Leptospiraspp em bovino da zona rural do
munici(#38)#769;pio de Monte Negro, rondo(#38)#770;nia: Estudos de possi(#38)#769;veis fatores de risco: 2004. 118f. Dissertac(#38)#807;a(#38)#771;o
(Mestrado em Cie(#38)#770;ncias) – Instituto de Cie(#38)#770;nciasBiome(#38)#769;dicas, Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo, Sa(#38)#771;o Paulo. 2.
BARCELLOS C, SABROZA PC. The place behind the case: leptospirosis risks and associated environmental conditions in a flood-related outbreak in Rio de Janeiro.
Cad Saúde Pública, 17 Suppl: 59–67, 2001. 3. MWACHUI MA, CRUMP L, HARTSKEERL R, ZINSSTAG J. Environmental andBehavioural Determinants of Leptospirosis
Transmission: A Systematic Review. PLoSNeglTropDis, v.9, p.1-15, 2015.

Página 534



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11458 Doenças Infecciosas de Animais 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3540065 - SANDRO SCHERER 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO Frequência de anticorpos anti- Leptospira spp. em cães da Amazônia Brasileira

INTRODUCAO

A leptospirose é uma doença endêmica conhecida em todo o mundo, com grande incidência em regiões de clima tropical, principalmente em locais com registros de
fortes chuvas e alagamentos, tornando a doença um importante problema de saúde pública. Na região norte do Brasil, a ocorrência de anticorpos anti-Leptospira
spp. em ca(#38)#771;es ainda é pouco estudada. Esta região apresenta características climáticas favoráveis a endemicidade da doença que é fortemente
relacionada a ambientes tropicais úmidos e influenciados por variações sazonais ou desastres naturais. Além disso, na região amazônica, e(#38)#769; observado o
compartilhamento do ambiente por diferentes espécies animais, o que pode promover a associação e adaptação de agentes a novos hospedeiros.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi estimar o nível de exposição a Leptospira ssp. por meio da detecção de anticorpos antileptospiras em cães em uma área tropical
brasileira.

METODOLOGIA

A população alvo do estudo foram os cães provenientes de diferentes bairros do município de Marabá- PA, recolhidos e ou atendidos pelo Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) do município, e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), parecer Nº. 47/2017. Foram colhidas 400 amostras de sangue obtidas
assepticamente por venopunção da veia cefálica, utilizando-se seringa e agulha descartáveis. Após a colheita, as amostras foram mantidas em temperatura
ambiente e posteriormente centrifugadas para a obtenção do soro. As amostras de soro foram destinadas à investigação de anticorpos antileptospiras por meio da
técnica de SAM, utilizando uma coleção de antígenos vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras representando 20 sorogrupos.

RESULTADOS
Até o presente momento, 115 amostras de soro foram analisadas quanto à presença de anticorpos contra Leptospira spp. Dessas, 28 amostras (24,35%), foram
sororreagentes na triagem. Os soros positivos na triagem serão titulados em uma séria de diluições geométricas de razão dois, começando com a diluição de 1:100.
Títulos iguais a 100 ou superiores serão considerados sororreagentes.

CONCLUSOES
Esses resultados iniciais indicam que os cães da Amazônia brasileira estão expostos a Leptospira spp., entretanto ainda não são conclusivos no que diz respeito ao
provável sorovar infectante.

REFERENCIAS

1. AGUIAR, D.M. Prevale(#38)#770;ncia de anticorpos anti- Neosporacaninum, anti-Brucellaabortus e anti- Leptospiraspp em bovino da zona rural do
munici(#38)#769;pio de Monte Negro, rondo(#38)#770;nia: Estudos de possi(#38)#769;veis fatores de risco: 2004. 118f. Dissertac(#38)#807;a(#38)#771;o
(Mestrado em Cie(#38)#770;ncias) – Instituto de Cie(#38)#770;nciasBiome(#38)#769;dicas, Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo, Sa(#38)#771;o Paulo. 2.
BARCELLOS C, SABROZA PC. The place behind the case: leptospirosis risks and associated environmental conditions in a flood-related outbreak in Rio de Janeiro.
Cad Saúde Pública, 17 Suppl: 59–67, 2001. 3. MWACHUI MA, CRUMP L, HARTSKEERL R, ZINSSTAG J. Environmental andBehavioural Determinants of Leptospirosis
Transmission: A Systematic Review. PLoSNeglTropDis, v.9, p.1-15, 2015.
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TITULO Frequência de anticorpos anti- Leptospira spp. em cães da Amazônia Brasileira

INTRODUCAO

A leptospirose é uma doença endêmica conhecida em todo o mundo, com grande incidência em regiões de clima tropical, principalmente em locais com registros de
fortes chuvas e alagamentos, tornando a doença um importante problema de saúde pública. Na região norte do Brasil, a ocorrência de anticorpos anti-Leptospira
spp. em ca(#38)#771;es ainda é pouco estudada. Esta região apresenta características climáticas favoráveis a endemicidade da doença que é fortemente
relacionada a ambientes tropicais úmidos e influenciados por variações sazonais ou desastres naturais. Além disso, na região amazônica, e(#38)#769; observado o
compartilhamento do ambiente por diferentes espécies animais, o que pode promover a associação e adaptação de agentes a novos hospedeiros.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi estimar o nível de exposição a Leptospira ssp. por meio da detecção de anticorpos antileptospiras em cães em uma área tropical
brasileira.

METODOLOGIA

A população alvo do estudo foram os cães provenientes de diferentes bairros do município de Marabá- PA, recolhidos e ou atendidos pelo Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) do município, e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), parecer Nº. 47/2017. Foram colhidas 400 amostras de sangue obtidas
assepticamente por venopunção da veia cefálica, utilizando-se seringa e agulha descartáveis. Após a colheita, as amostras foram mantidas em temperatura
ambiente e posteriormente centrifugadas para a obtenção do soro. As amostras de soro foram destinadas à investigação de anticorpos antileptospiras por meio da
técnica de SAM, utilizando uma coleção de antígenos vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras representando 20 sorogrupos.

RESULTADOS
Até o presente momento, 115 amostras de soro foram analisadas quanto à presença de anticorpos contra Leptospira spp. Dessas, 28 amostras (24,35%), foram
sororreagentes na triagem. Os soros positivos na triagem serão titulados em uma séria de diluições geométricas de razão dois, começando com a diluição de 1:100.
Títulos iguais a 100 ou superiores serão considerados sororreagentes.

CONCLUSOES
Esses resultados iniciais indicam que os cães da Amazônia brasileira estão expostos a Leptospira spp., entretanto ainda não são conclusivos no que diz respeito ao
provável sorovar infectante.

REFERENCIAS

1. AGUIAR, D.M. Prevale(#38)#770;ncia de anticorpos anti- Neosporacaninum, anti-Brucellaabortus e anti- Leptospiraspp em bovino da zona rural do
munici(#38)#769;pio de Monte Negro, rondo(#38)#770;nia: Estudos de possi(#38)#769;veis fatores de risco: 2004. 118f. Dissertac(#38)#807;a(#38)#771;o
(Mestrado em Cie(#38)#770;ncias) – Instituto de Cie(#38)#770;nciasBiome(#38)#769;dicas, Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo, Sa(#38)#771;o Paulo. 2.
BARCELLOS C, SABROZA PC. The place behind the case: leptospirosis risks and associated environmental conditions in a flood-related outbreak in Rio de Janeiro.
Cad Saúde Pública, 17 Suppl: 59–67, 2001. 3. MWACHUI MA, CRUMP L, HARTSKEERL R, ZINSSTAG J. Environmental andBehavioural Determinants of Leptospirosis
Transmission: A Systematic Review. PLoSNeglTropDis, v.9, p.1-15, 2015.

Página 536



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11458 Doenças Infecciosas de Animais 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4069218 - FERNANDA APARECIDA DA SILVA HERNANDEZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales Valeria Castilho Onofrio ANA CAROLINA FERNANDES CARIOCA; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Frequência de anticorpos anti- Leptospira spp. em cães da Amazônia Brasileira

INTRODUCAO

A leptospirose é uma doença endêmica conhecida em todo o mundo, com grande incidência em regiões de clima tropical, principalmente em locais com registros de
fortes chuvas e alagamentos, tornando a doença um importante problema de saúde pública. Na região norte do Brasil, a ocorrência de anticorpos anti-Leptospira
spp. em ca(#38)#771;es ainda é pouco estudada. Esta região apresenta características climáticas favoráveis a endemicidade da doença que é fortemente
relacionada a ambientes tropicais úmidos e influenciados por variações sazonais ou desastres naturais. Além disso, na região amazônica, e(#38)#769; observado o
compartilhamento do ambiente por diferentes espécies animais, o que pode promover a associação e adaptação de agentes a novos hospedeiros.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi estimar o nível de exposição a Leptospira ssp. por meio da detecção de anticorpos antileptospiras em cães em uma área tropical
brasileira.

METODOLOGIA

A população alvo do estudo foram os cães provenientes de diferentes bairros do município de Marabá- PA, recolhidos e ou atendidos pelo Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) do município, e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), parecer Nº. 47/2017. Foram colhidas 400 amostras de sangue obtidas
assepticamente por venopunção da veia cefálica, utilizando-se seringa e agulha descartáveis. Após a colheita, as amostras foram mantidas em temperatura
ambiente e posteriormente centrifugadas para a obtenção do soro. As amostras de soro foram destinadas à investigação de anticorpos antileptospiras por meio da
técnica de SAM, utilizando uma coleção de antígenos vivos constituídos por 24 sorovares de leptospiras representando 20 sorogrupos.

RESULTADOS
Até o presente momento, 115 amostras de soro foram analisadas quanto à presença de anticorpos contra Leptospira spp. Dessas, 28 amostras (24,35%), foram
sororreagentes na triagem. Os soros positivos na triagem serão titulados em uma séria de diluições geométricas de razão dois, começando com a diluição de 1:100.
Títulos iguais a 100 ou superiores serão considerados sororreagentes.

CONCLUSOES
Esses resultados iniciais indicam que os cães da Amazônia brasileira estão expostos a Leptospira spp., entretanto ainda não são conclusivos no que diz respeito ao
provável sorovar infectante.

REFERENCIAS

1. AGUIAR, D.M. Prevale(#38)#770;ncia de anticorpos anti- Neosporacaninum, anti-Brucellaabortus e anti- Leptospiraspp em bovino da zona rural do
munici(#38)#769;pio de Monte Negro, rondo(#38)#770;nia: Estudos de possi(#38)#769;veis fatores de risco: 2004. 118f. Dissertac(#38)#807;a(#38)#771;o
(Mestrado em Cie(#38)#770;ncias) – Instituto de Cie(#38)#770;nciasBiome(#38)#769;dicas, Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo, Sa(#38)#771;o Paulo. 2.
BARCELLOS C, SABROZA PC. The place behind the case: leptospirosis risks and associated environmental conditions in a flood-related outbreak in Rio de Janeiro.
Cad Saúde Pública, 17 Suppl: 59–67, 2001. 3. MWACHUI MA, CRUMP L, HARTSKEERL R, ZINSSTAG J. Environmental andBehavioural Determinants of Leptospirosis
Transmission: A Systematic Review. PLoSNeglTropDis, v.9, p.1-15, 2015.
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TITULO
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DOS PACIENTES DE INTERNAÇÕES DE DOENÇAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, SÉRIE HISTORICA,
2015-2019.

INTRODUCAO
As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica.

OBJETIVOS
Analisar as tendências do perfil epidemiológico de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária (ICSAP) na cidade de São Paulo. As variáveis
analisadas são: tempo de internação, sexo, raça/cor e faixa etária.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações por causas sensíveis à atenção primária nos serviços hospitalares do
Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019, último ano tabulado. Os
dados secundários foram provenientes do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS).

RESULTADOS

No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primária (ICSAP). Dentre elas 51% ocorreram em indivíduos do sexo masculino
e 49% em indivíduos do sexo feminino. O tempo médio de internação variou entre 7 e 14 dias. Não se pode afirmar ou fazer inferências quanto a raça/cor tendo em
vista que o preenchimento deste campo foi ignorado em 41% dos pacientes internados por tais causas. Com relação às faixas etárias com maior número de ICSAP
destaca-se: menos de 1 ano de idade e mais de 80 anos de idade (ambas correspondendo a aproximadamente 10%) seguidas de 1-4 anos (8,8%), 60-64 anos e 65-69
anos (ambas com aproximadamente 8,3%).

CONCLUSOES
As ICSAP apresentam-se como como um enorme problema de saúde pública na cidade de São Paulo. Essas internações ocorrem tanto em pacientes homens como
mulheres, com tempo de internação médio de 7 a 14 dias, ocorrendo principalmente em crianças de ate 1 ano de idade e em idosos. Explicitando a necessidade de
políticas públicas transversais para promoção à saúde populacional e redução de hospitalizações.

REFERENCIAS

Fernandes VBL, Caldeira AP, Faria AA, Neto JFR. Internações sensíveis na atenção primária como indicador de avaliação da Estratégia Saúde da Família. Rev Saúde
Pública. 2009; 43: 928-36. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 03
out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo.
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766
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TITULO
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DOS PACIENTES DE INTERNAÇÕES DE DOENÇAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, SÉRIE HISTORICA,
2015-2019.

INTRODUCAO
As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica.

OBJETIVOS
Analisar as tendências do perfil epidemiológico de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária (ICSAP) na cidade de São Paulo. As variáveis
analisadas são: tempo de internação, sexo, raça/cor e faixa etária.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações por causas sensíveis à atenção primária nos serviços hospitalares do
Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019, último ano tabulado. Os
dados secundários foram provenientes do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS).

RESULTADOS

No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primária (ICSAP). Dentre elas 51% ocorreram em indivíduos do sexo masculino
e 49% em indivíduos do sexo feminino. O tempo médio de internação variou entre 7 e 14 dias. Não se pode afirmar ou fazer inferências quanto a raça/cor tendo em
vista que o preenchimento deste campo foi ignorado em 41% dos pacientes internados por tais causas. Com relação às faixas etárias com maior número de ICSAP
destaca-se: menos de 1 ano de idade e mais de 80 anos de idade (ambas correspondendo a aproximadamente 10%) seguidas de 1-4 anos (8,8%), 60-64 anos e 65-69
anos (ambas com aproximadamente 8,3%).

CONCLUSOES
As ICSAP apresentam-se como como um enorme problema de saúde pública na cidade de São Paulo. Essas internações ocorrem tanto em pacientes homens como
mulheres, com tempo de internação médio de 7 a 14 dias, ocorrendo principalmente em crianças de ate 1 ano de idade e em idosos. Explicitando a necessidade de
políticas públicas transversais para promoção à saúde populacional e redução de hospitalizações.

REFERENCIAS

Fernandes VBL, Caldeira AP, Faria AA, Neto JFR. Internações sensíveis na atenção primária como indicador de avaliação da Estratégia Saúde da Família. Rev Saúde
Pública. 2009; 43: 928-36. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 03
out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo.
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766
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TITULO
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DOS PACIENTES DE INTERNAÇÕES DE DOENÇAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, SÉRIE HISTORICA,
2015-2019.

INTRODUCAO
As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica.

OBJETIVOS
Analisar as tendências do perfil epidemiológico de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária (ICSAP) na cidade de São Paulo. As variáveis
analisadas são: tempo de internação, sexo, raça/cor e faixa etária.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações por causas sensíveis à atenção primária nos serviços hospitalares do
Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019, último ano tabulado. Os
dados secundários foram provenientes do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS).

RESULTADOS

No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primária (ICSAP). Dentre elas 51% ocorreram em indivíduos do sexo masculino
e 49% em indivíduos do sexo feminino. O tempo médio de internação variou entre 7 e 14 dias. Não se pode afirmar ou fazer inferências quanto a raça/cor tendo em
vista que o preenchimento deste campo foi ignorado em 41% dos pacientes internados por tais causas. Com relação às faixas etárias com maior número de ICSAP
destaca-se: menos de 1 ano de idade e mais de 80 anos de idade (ambas correspondendo a aproximadamente 10%) seguidas de 1-4 anos (8,8%), 60-64 anos e 65-69
anos (ambas com aproximadamente 8,3%).

CONCLUSOES
As ICSAP apresentam-se como como um enorme problema de saúde pública na cidade de São Paulo. Essas internações ocorrem tanto em pacientes homens como
mulheres, com tempo de internação médio de 7 a 14 dias, ocorrendo principalmente em crianças de ate 1 ano de idade e em idosos. Explicitando a necessidade de
políticas públicas transversais para promoção à saúde populacional e redução de hospitalizações.

REFERENCIAS

Fernandes VBL, Caldeira AP, Faria AA, Neto JFR. Internações sensíveis na atenção primária como indicador de avaliação da Estratégia Saúde da Família. Rev Saúde
Pública. 2009; 43: 928-36. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 03
out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo.
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766
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TITULO
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DOS PACIENTES DE INTERNAÇÕES DE DOENÇAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, SÉRIE HISTORICA,
2015-2019.

INTRODUCAO
As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica.

OBJETIVOS
Analisar as tendências do perfil epidemiológico de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária (ICSAP) na cidade de São Paulo. As variáveis
analisadas são: tempo de internação, sexo, raça/cor e faixa etária.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações por causas sensíveis à atenção primária nos serviços hospitalares do
Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019, último ano tabulado. Os
dados secundários foram provenientes do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS).

RESULTADOS

No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primária (ICSAP). Dentre elas 51% ocorreram em indivíduos do sexo masculino
e 49% em indivíduos do sexo feminino. O tempo médio de internação variou entre 7 e 14 dias. Não se pode afirmar ou fazer inferências quanto a raça/cor tendo em
vista que o preenchimento deste campo foi ignorado em 41% dos pacientes internados por tais causas. Com relação às faixas etárias com maior número de ICSAP
destaca-se: menos de 1 ano de idade e mais de 80 anos de idade (ambas correspondendo a aproximadamente 10%) seguidas de 1-4 anos (8,8%), 60-64 anos e 65-69
anos (ambas com aproximadamente 8,3%).

CONCLUSOES
As ICSAP apresentam-se como como um enorme problema de saúde pública na cidade de São Paulo. Essas internações ocorrem tanto em pacientes homens como
mulheres, com tempo de internação médio de 7 a 14 dias, ocorrendo principalmente em crianças de ate 1 ano de idade e em idosos. Explicitando a necessidade de
políticas públicas transversais para promoção à saúde populacional e redução de hospitalizações.

REFERENCIAS

Fernandes VBL, Caldeira AP, Faria AA, Neto JFR. Internações sensíveis na atenção primária como indicador de avaliação da Estratégia Saúde da Família. Rev Saúde
Pública. 2009; 43: 928-36. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 03
out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo.
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766
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TITULO
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DOS PACIENTES DE INTERNAÇÕES DE DOENÇAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, SÉRIE HISTORICA,
2015-2019.

INTRODUCAO
As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica.

OBJETIVOS
Analisar as tendências do perfil epidemiológico de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária (ICSAP) na cidade de São Paulo. As variáveis
analisadas são: tempo de internação, sexo, raça/cor e faixa etária.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações por causas sensíveis à atenção primária nos serviços hospitalares do
Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019, último ano tabulado. Os
dados secundários foram provenientes do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS).

RESULTADOS

No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primária (ICSAP). Dentre elas 51% ocorreram em indivíduos do sexo masculino
e 49% em indivíduos do sexo feminino. O tempo médio de internação variou entre 7 e 14 dias. Não se pode afirmar ou fazer inferências quanto a raça/cor tendo em
vista que o preenchimento deste campo foi ignorado em 41% dos pacientes internados por tais causas. Com relação às faixas etárias com maior número de ICSAP
destaca-se: menos de 1 ano de idade e mais de 80 anos de idade (ambas correspondendo a aproximadamente 10%) seguidas de 1-4 anos (8,8%), 60-64 anos e 65-69
anos (ambas com aproximadamente 8,3%).

CONCLUSOES
As ICSAP apresentam-se como como um enorme problema de saúde pública na cidade de São Paulo. Essas internações ocorrem tanto em pacientes homens como
mulheres, com tempo de internação médio de 7 a 14 dias, ocorrendo principalmente em crianças de ate 1 ano de idade e em idosos. Explicitando a necessidade de
políticas públicas transversais para promoção à saúde populacional e redução de hospitalizações.

REFERENCIAS

Fernandes VBL, Caldeira AP, Faria AA, Neto JFR. Internações sensíveis na atenção primária como indicador de avaliação da Estratégia Saúde da Família. Rev Saúde
Pública. 2009; 43: 928-36. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 03
out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo.
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766
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TITULO
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DOS PACIENTES DE INTERNAÇÕES DE DOENÇAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, SÉRIE HISTORICA,
2015-2019.

INTRODUCAO
As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica.

OBJETIVOS
Analisar as tendências do perfil epidemiológico de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária (ICSAP) na cidade de São Paulo. As variáveis
analisadas são: tempo de internação, sexo, raça/cor e faixa etária.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações por causas sensíveis à atenção primária nos serviços hospitalares do
Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019, último ano tabulado. Os
dados secundários foram provenientes do Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS).

RESULTADOS

No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primária (ICSAP). Dentre elas 51% ocorreram em indivíduos do sexo masculino
e 49% em indivíduos do sexo feminino. O tempo médio de internação variou entre 7 e 14 dias. Não se pode afirmar ou fazer inferências quanto a raça/cor tendo em
vista que o preenchimento deste campo foi ignorado em 41% dos pacientes internados por tais causas. Com relação às faixas etárias com maior número de ICSAP
destaca-se: menos de 1 ano de idade e mais de 80 anos de idade (ambas correspondendo a aproximadamente 10%) seguidas de 1-4 anos (8,8%), 60-64 anos e 65-69
anos (ambas com aproximadamente 8,3%).

CONCLUSOES
As ICSAP apresentam-se como como um enorme problema de saúde pública na cidade de São Paulo. Essas internações ocorrem tanto em pacientes homens como
mulheres, com tempo de internação médio de 7 a 14 dias, ocorrendo principalmente em crianças de ate 1 ano de idade e em idosos. Explicitando a necessidade de
políticas públicas transversais para promoção à saúde populacional e redução de hospitalizações.

REFERENCIAS

Fernandes VBL, Caldeira AP, Faria AA, Neto JFR. Internações sensíveis na atenção primária como indicador de avaliação da Estratégia Saúde da Família. Rev Saúde
Pública. 2009; 43: 928-36. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 03
out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo.
Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766
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Clausia Mara Antoneli

TITULO ANÁLISE DA SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

INTRODUCAO

A segurança da informação vem crescendo e se tornando umas das ferramentas essenciais em uma empresa seja ela pública ou privada. A segurança das
informações é tratada pela equipe de Tecnologia da Informação - TI, com grande ênfase em segurança de redes. TI também permite minimizar riscos e ameaças nos
quesitos financeiros, legais, no vazamento de informações de pessoas, que, hoje em dia, usam sistemas ligados às organizações. Este projeto analisou aspectos da
segurança da informação junto às áreas de TI de seis empresas públicas.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos: apresentar a importância e a necessidade da Segurança das Informações em instituições públicas, e o que pode ocorrer em casos
de falhas nesta segurança; apresentar como as equipes de TI de seis instituições públicas, Hospital, Detran, Cartório, Tribunal, Escola, e o banco da Caixa Econômica
Federal, protegem as informações em seus sistemas.

METODOLOGIA
Utilizou-se fontes seguras de sites e livros sobre Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Sistema de Informação, para obter a confiabilidade em
nossa pesquisa. Além disso realizou-se entrevistas com profissionais de TI – com destaque a entrevista com um profissional de TI que atua na empresa Serpro,
trazendo mais clareza sobre o assunto e como funciona a segurança em organizações públicas.

RESULTADOS

Os profissionais relataram que a melhor maneira de minimizar vazamentos de informação é investir em tecnologias de ponta, melhorar a segurança da informação,
mantendo softwares atualizados, realizar backups com frequência. Empresas, como o Serpro é provedor de uma governança de alta qualidade, adequa-se à Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD mantendo todos os dados pessoais do banco de dados criptografados, na entrevista o profissional de TI relatou que utilizam seu
próprio data-center – local – e que possui cópia em outro estado, sem utilizar servidores externos – Google ou Microsoft, e assim garantir a segurança de dados e a
confiabilidade dos cidadãos e brasileiros.

CONCLUSOES
A segurança da informação, a cada ano que passa, está se tornando uma ferramenta importante. Para essas organizações públicas, essa segurança em geral é
realizada por uma equipe de TI, que sempre precisa estar atualizada para evitar riscos e ameaças. A pesquisa nos mostrou como cada setor público usa dessa
tecnologia através dos seus gestores, e como faz total diferença para a segurança de quem usa seus serviços.

REFERENCIAS

Laudon K., Laudon J. P. Sistema de Informação Gerências. 3º e 9º edição. São Paulo:Editora Pearson, 2011. Okuhara. W.C., Cabral, C. Trilhas de Segurança da
informação. 1ª edição. São Paulo:Editora Brasport, 2015. Sergio da Silva Manoel. Governança da Segurança da Informação. 1ª edição. São Paulo: Editora Brasport,
2014. SERPRO – Portal da Transparência e Governança. Governança de TI. 2020. Disponível em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/governanca-
corporativa/governanca-de-ti. Acesso em: 01/10/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO ANÁLISE DA SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

INTRODUCAO

A segurança da informação vem crescendo e se tornando umas das ferramentas essenciais em uma empresa seja ela pública ou privada. A segurança das
informações é tratada pela equipe de Tecnologia da Informação - TI, com grande ênfase em segurança de redes. TI também permite minimizar riscos e ameaças nos
quesitos financeiros, legais, no vazamento de informações de pessoas, que, hoje em dia, usam sistemas ligados às organizações. Este projeto analisou aspectos da
segurança da informação junto às áreas de TI de seis empresas públicas.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos: apresentar a importância e a necessidade da Segurança das Informações em instituições públicas, e o que pode ocorrer em casos
de falhas nesta segurança; apresentar como as equipes de TI de seis instituições públicas, Hospital, Detran, Cartório, Tribunal, Escola, e o banco da Caixa Econômica
Federal, protegem as informações em seus sistemas.

METODOLOGIA
Utilizou-se fontes seguras de sites e livros sobre Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Sistema de Informação, para obter a confiabilidade em
nossa pesquisa. Além disso realizou-se entrevistas com profissionais de TI – com destaque a entrevista com um profissional de TI que atua na empresa Serpro,
trazendo mais clareza sobre o assunto e como funciona a segurança em organizações públicas.

RESULTADOS

Os profissionais relataram que a melhor maneira de minimizar vazamentos de informação é investir em tecnologias de ponta, melhorar a segurança da informação,
mantendo softwares atualizados, realizar backups com frequência. Empresas, como o Serpro é provedor de uma governança de alta qualidade, adequa-se à Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD mantendo todos os dados pessoais do banco de dados criptografados, na entrevista o profissional de TI relatou que utilizam seu
próprio data-center – local – e que possui cópia em outro estado, sem utilizar servidores externos – Google ou Microsoft, e assim garantir a segurança de dados e a
confiabilidade dos cidadãos e brasileiros.

CONCLUSOES
A segurança da informação, a cada ano que passa, está se tornando uma ferramenta importante. Para essas organizações públicas, essa segurança em geral é
realizada por uma equipe de TI, que sempre precisa estar atualizada para evitar riscos e ameaças. A pesquisa nos mostrou como cada setor público usa dessa
tecnologia através dos seus gestores, e como faz total diferença para a segurança de quem usa seus serviços.

REFERENCIAS

Laudon K., Laudon J. P. Sistema de Informação Gerências. 3º e 9º edição. São Paulo:Editora Pearson, 2011. Okuhara. W.C., Cabral, C. Trilhas de Segurança da
informação. 1ª edição. São Paulo:Editora Brasport, 2015. Sergio da Silva Manoel. Governança da Segurança da Informação. 1ª edição. São Paulo: Editora Brasport,
2014. SERPRO – Portal da Transparência e Governança. Governança de TI. 2020. Disponível em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/governanca-
corporativa/governanca-de-ti. Acesso em: 01/10/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO ANÁLISE DA SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

INTRODUCAO

A segurança da informação vem crescendo e se tornando umas das ferramentas essenciais em uma empresa seja ela pública ou privada. A segurança das
informações é tratada pela equipe de Tecnologia da Informação - TI, com grande ênfase em segurança de redes. TI também permite minimizar riscos e ameaças nos
quesitos financeiros, legais, no vazamento de informações de pessoas, que, hoje em dia, usam sistemas ligados às organizações. Este projeto analisou aspectos da
segurança da informação junto às áreas de TI de seis empresas públicas.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos: apresentar a importância e a necessidade da Segurança das Informações em instituições públicas, e o que pode ocorrer em casos
de falhas nesta segurança; apresentar como as equipes de TI de seis instituições públicas, Hospital, Detran, Cartório, Tribunal, Escola, e o banco da Caixa Econômica
Federal, protegem as informações em seus sistemas.

METODOLOGIA
Utilizou-se fontes seguras de sites e livros sobre Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Sistema de Informação, para obter a confiabilidade em
nossa pesquisa. Além disso realizou-se entrevistas com profissionais de TI – com destaque a entrevista com um profissional de TI que atua na empresa Serpro,
trazendo mais clareza sobre o assunto e como funciona a segurança em organizações públicas.

RESULTADOS

Os profissionais relataram que a melhor maneira de minimizar vazamentos de informação é investir em tecnologias de ponta, melhorar a segurança da informação,
mantendo softwares atualizados, realizar backups com frequência. Empresas, como o Serpro é provedor de uma governança de alta qualidade, adequa-se à Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD mantendo todos os dados pessoais do banco de dados criptografados, na entrevista o profissional de TI relatou que utilizam seu
próprio data-center – local – e que possui cópia em outro estado, sem utilizar servidores externos – Google ou Microsoft, e assim garantir a segurança de dados e a
confiabilidade dos cidadãos e brasileiros.

CONCLUSOES
A segurança da informação, a cada ano que passa, está se tornando uma ferramenta importante. Para essas organizações públicas, essa segurança em geral é
realizada por uma equipe de TI, que sempre precisa estar atualizada para evitar riscos e ameaças. A pesquisa nos mostrou como cada setor público usa dessa
tecnologia através dos seus gestores, e como faz total diferença para a segurança de quem usa seus serviços.

REFERENCIAS

Laudon K., Laudon J. P. Sistema de Informação Gerências. 3º e 9º edição. São Paulo:Editora Pearson, 2011. Okuhara. W.C., Cabral, C. Trilhas de Segurança da
informação. 1ª edição. São Paulo:Editora Brasport, 2015. Sergio da Silva Manoel. Governança da Segurança da Informação. 1ª edição. São Paulo: Editora Brasport,
2014. SERPRO – Portal da Transparência e Governança. Governança de TI. 2020. Disponível em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/governanca-
corporativa/governanca-de-ti. Acesso em: 01/10/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO ANÁLISE DA SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

INTRODUCAO

A segurança da informação vem crescendo e se tornando umas das ferramentas essenciais em uma empresa seja ela pública ou privada. A segurança das
informações é tratada pela equipe de Tecnologia da Informação - TI, com grande ênfase em segurança de redes. TI também permite minimizar riscos e ameaças nos
quesitos financeiros, legais, no vazamento de informações de pessoas, que, hoje em dia, usam sistemas ligados às organizações. Este projeto analisou aspectos da
segurança da informação junto às áreas de TI de seis empresas públicas.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos: apresentar a importância e a necessidade da Segurança das Informações em instituições públicas, e o que pode ocorrer em casos
de falhas nesta segurança; apresentar como as equipes de TI de seis instituições públicas, Hospital, Detran, Cartório, Tribunal, Escola, e o banco da Caixa Econômica
Federal, protegem as informações em seus sistemas.

METODOLOGIA
Utilizou-se fontes seguras de sites e livros sobre Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Sistema de Informação, para obter a confiabilidade em
nossa pesquisa. Além disso realizou-se entrevistas com profissionais de TI – com destaque a entrevista com um profissional de TI que atua na empresa Serpro,
trazendo mais clareza sobre o assunto e como funciona a segurança em organizações públicas.

RESULTADOS

Os profissionais relataram que a melhor maneira de minimizar vazamentos de informação é investir em tecnologias de ponta, melhorar a segurança da informação,
mantendo softwares atualizados, realizar backups com frequência. Empresas, como o Serpro é provedor de uma governança de alta qualidade, adequa-se à Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD mantendo todos os dados pessoais do banco de dados criptografados, na entrevista o profissional de TI relatou que utilizam seu
próprio data-center – local – e que possui cópia em outro estado, sem utilizar servidores externos – Google ou Microsoft, e assim garantir a segurança de dados e a
confiabilidade dos cidadãos e brasileiros.

CONCLUSOES
A segurança da informação, a cada ano que passa, está se tornando uma ferramenta importante. Para essas organizações públicas, essa segurança em geral é
realizada por uma equipe de TI, que sempre precisa estar atualizada para evitar riscos e ameaças. A pesquisa nos mostrou como cada setor público usa dessa
tecnologia através dos seus gestores, e como faz total diferença para a segurança de quem usa seus serviços.

REFERENCIAS

Laudon K., Laudon J. P. Sistema de Informação Gerências. 3º e 9º edição. São Paulo:Editora Pearson, 2011. Okuhara. W.C., Cabral, C. Trilhas de Segurança da
informação. 1ª edição. São Paulo:Editora Brasport, 2015. Sergio da Silva Manoel. Governança da Segurança da Informação. 1ª edição. São Paulo: Editora Brasport,
2014. SERPRO – Portal da Transparência e Governança. Governança de TI. 2020. Disponível em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/governanca-
corporativa/governanca-de-ti. Acesso em: 01/10/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO ANÁLISE DA SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

INTRODUCAO

A segurança da informação vem crescendo e se tornando umas das ferramentas essenciais em uma empresa seja ela pública ou privada. A segurança das
informações é tratada pela equipe de Tecnologia da Informação - TI, com grande ênfase em segurança de redes. TI também permite minimizar riscos e ameaças nos
quesitos financeiros, legais, no vazamento de informações de pessoas, que, hoje em dia, usam sistemas ligados às organizações. Este projeto analisou aspectos da
segurança da informação junto às áreas de TI de seis empresas públicas.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos: apresentar a importância e a necessidade da Segurança das Informações em instituições públicas, e o que pode ocorrer em casos
de falhas nesta segurança; apresentar como as equipes de TI de seis instituições públicas, Hospital, Detran, Cartório, Tribunal, Escola, e o banco da Caixa Econômica
Federal, protegem as informações em seus sistemas.

METODOLOGIA
Utilizou-se fontes seguras de sites e livros sobre Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Sistema de Informação, para obter a confiabilidade em
nossa pesquisa. Além disso realizou-se entrevistas com profissionais de TI – com destaque a entrevista com um profissional de TI que atua na empresa Serpro,
trazendo mais clareza sobre o assunto e como funciona a segurança em organizações públicas.

RESULTADOS

Os profissionais relataram que a melhor maneira de minimizar vazamentos de informação é investir em tecnologias de ponta, melhorar a segurança da informação,
mantendo softwares atualizados, realizar backups com frequência. Empresas, como o Serpro é provedor de uma governança de alta qualidade, adequa-se à Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD mantendo todos os dados pessoais do banco de dados criptografados, na entrevista o profissional de TI relatou que utilizam seu
próprio data-center – local – e que possui cópia em outro estado, sem utilizar servidores externos – Google ou Microsoft, e assim garantir a segurança de dados e a
confiabilidade dos cidadãos e brasileiros.

CONCLUSOES
A segurança da informação, a cada ano que passa, está se tornando uma ferramenta importante. Para essas organizações públicas, essa segurança em geral é
realizada por uma equipe de TI, que sempre precisa estar atualizada para evitar riscos e ameaças. A pesquisa nos mostrou como cada setor público usa dessa
tecnologia através dos seus gestores, e como faz total diferença para a segurança de quem usa seus serviços.

REFERENCIAS

Laudon K., Laudon J. P. Sistema de Informação Gerências. 3º e 9º edição. São Paulo:Editora Pearson, 2011. Okuhara. W.C., Cabral, C. Trilhas de Segurança da
informação. 1ª edição. São Paulo:Editora Brasport, 2015. Sergio da Silva Manoel. Governança da Segurança da Informação. 1ª edição. São Paulo: Editora Brasport,
2014. SERPRO – Portal da Transparência e Governança. Governança de TI. 2020. Disponível em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/governanca-
corporativa/governanca-de-ti. Acesso em: 01/10/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO ANÁLISE DA SEGURANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS

INTRODUCAO

A segurança da informação vem crescendo e se tornando umas das ferramentas essenciais em uma empresa seja ela pública ou privada. A segurança das
informações é tratada pela equipe de Tecnologia da Informação - TI, com grande ênfase em segurança de redes. TI também permite minimizar riscos e ameaças nos
quesitos financeiros, legais, no vazamento de informações de pessoas, que, hoje em dia, usam sistemas ligados às organizações. Este projeto analisou aspectos da
segurança da informação junto às áreas de TI de seis empresas públicas.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivos: apresentar a importância e a necessidade da Segurança das Informações em instituições públicas, e o que pode ocorrer em casos
de falhas nesta segurança; apresentar como as equipes de TI de seis instituições públicas, Hospital, Detran, Cartório, Tribunal, Escola, e o banco da Caixa Econômica
Federal, protegem as informações em seus sistemas.

METODOLOGIA
Utilizou-se fontes seguras de sites e livros sobre Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Sistema de Informação, para obter a confiabilidade em
nossa pesquisa. Além disso realizou-se entrevistas com profissionais de TI – com destaque a entrevista com um profissional de TI que atua na empresa Serpro,
trazendo mais clareza sobre o assunto e como funciona a segurança em organizações públicas.

RESULTADOS

Os profissionais relataram que a melhor maneira de minimizar vazamentos de informação é investir em tecnologias de ponta, melhorar a segurança da informação,
mantendo softwares atualizados, realizar backups com frequência. Empresas, como o Serpro é provedor de uma governança de alta qualidade, adequa-se à Lei Geral
de Proteção de Dados - LGPD mantendo todos os dados pessoais do banco de dados criptografados, na entrevista o profissional de TI relatou que utilizam seu
próprio data-center – local – e que possui cópia em outro estado, sem utilizar servidores externos – Google ou Microsoft, e assim garantir a segurança de dados e a
confiabilidade dos cidadãos e brasileiros.

CONCLUSOES
A segurança da informação, a cada ano que passa, está se tornando uma ferramenta importante. Para essas organizações públicas, essa segurança em geral é
realizada por uma equipe de TI, que sempre precisa estar atualizada para evitar riscos e ameaças. A pesquisa nos mostrou como cada setor público usa dessa
tecnologia através dos seus gestores, e como faz total diferença para a segurança de quem usa seus serviços.

REFERENCIAS

Laudon K., Laudon J. P. Sistema de Informação Gerências. 3º e 9º edição. São Paulo:Editora Pearson, 2011. Okuhara. W.C., Cabral, C. Trilhas de Segurança da
informação. 1ª edição. São Paulo:Editora Brasport, 2015. Sergio da Silva Manoel. Governança da Segurança da Informação. 1ª edição. São Paulo: Editora Brasport,
2014. SERPRO – Portal da Transparência e Governança. Governança de TI. 2020. Disponível em: https://www.transparencia.serpro.gov.br/governanca-
corporativa/governanca-de-ti. Acesso em: 01/10/2020.
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3394735 - GABRIELLA MAYUMI GONCALVES KITAMURA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Colombo de Souza Leonardo de Souza Piber RICARDO DA SILVA TARGUETA

TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas à distúrbios cardiovasculares na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica. Levando em
consideração a alta prevalência populacional na atual sociedade brasileira das doenças crônicas não transmissíveis, ressalta-se que grande parte destas
internações seja por não tratamento ou mal controle dessas doenças, muitas delas que elevam o risco cardiovascular, como a Hipertensão arterial, o diabetes, a
obesidade, o tabagismo e entre outras.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á prevenção de eventos
cardiovasculares na cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações sensíveis por causas sensíveis à atenção primária nos serviços
hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.

RESULTADOS

As internações por causa sensíveis à atenção primária relacionadas a doenças cardiovasculares representam 39,82 % do total de internações por causas sensíveis à
atenção primaria. Neste sentido, deste total: 5,6% são por hipertensão (5,4% por hipertensão essencial e apenas 0,2% por doença cardíaca hipertensiva); 6,1% são
por angina; 11,45% por insuficiência cardíaca (sendo 10,8% por insulficiencia cardiaca e 0,65 por edema agudo de pulmão); 13,25% por doenças cerebrovasculares e
5,42% por diabetes mellitus (3,6% com complicações renais e/ou oftalmológicas, 1,4% com coma ou cetoacidose e 0,42% sem complicações especificas).

CONCLUSOES

Apesar das doenças relacionadas a distúrbios cardiovasculares estarem listadas em apenas 5 (hipertensão, amgina, insulficiencia cardíaca, doenças cérebro
vasculares e diabetes melitus) elas representam grande parte das internações por causas sensíveis à atenção primaria. Tal fato reflete a necessidade de mais e
melhores politicas publicas para redução de prevalência e incidência dessas doenças, através de diagnósticos mais eficazes e também de tratamentos que
realmente levem ao controle dessas moléstias.

REFERENCIAS

ALFREDIQUE, Maria Elmira et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho
do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública [online]. 2009, vol.25, n.6, pp.1337-1349 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko
Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Colombo de Souza Leonardo de Souza Piber RICARDO DA SILVA TARGUETA

TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas à distúrbios cardiovasculares na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica. Levando em
consideração a alta prevalência populacional na atual sociedade brasileira das doenças crônicas não transmissíveis, ressalta-se que grande parte destas
internações seja por não tratamento ou mal controle dessas doenças, muitas delas que elevam o risco cardiovascular, como a Hipertensão arterial, o diabetes, a
obesidade, o tabagismo e entre outras.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á prevenção de eventos
cardiovasculares na cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações sensíveis por causas sensíveis à atenção primária nos serviços
hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.

RESULTADOS

As internações por causa sensíveis à atenção primária relacionadas a doenças cardiovasculares representam 39,82 % do total de internações por causas sensíveis à
atenção primaria. Neste sentido, deste total: 5,6% são por hipertensão (5,4% por hipertensão essencial e apenas 0,2% por doença cardíaca hipertensiva); 6,1% são
por angina; 11,45% por insuficiência cardíaca (sendo 10,8% por insulficiencia cardiaca e 0,65 por edema agudo de pulmão); 13,25% por doenças cerebrovasculares e
5,42% por diabetes mellitus (3,6% com complicações renais e/ou oftalmológicas, 1,4% com coma ou cetoacidose e 0,42% sem complicações especificas).

CONCLUSOES

Apesar das doenças relacionadas a distúrbios cardiovasculares estarem listadas em apenas 5 (hipertensão, amgina, insulficiencia cardíaca, doenças cérebro
vasculares e diabetes melitus) elas representam grande parte das internações por causas sensíveis à atenção primaria. Tal fato reflete a necessidade de mais e
melhores politicas publicas para redução de prevalência e incidência dessas doenças, através de diagnósticos mais eficazes e também de tratamentos que
realmente levem ao controle dessas moléstias.

REFERENCIAS

ALFREDIQUE, Maria Elmira et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho
do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública [online]. 2009, vol.25, n.6, pp.1337-1349 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko
Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Patricia Colombo de Souza Leonardo de Souza Piber RICARDO DA SILVA TARGUETA

TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas à distúrbios cardiovasculares na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica. Levando em
consideração a alta prevalência populacional na atual sociedade brasileira das doenças crônicas não transmissíveis, ressalta-se que grande parte destas
internações seja por não tratamento ou mal controle dessas doenças, muitas delas que elevam o risco cardiovascular, como a Hipertensão arterial, o diabetes, a
obesidade, o tabagismo e entre outras.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á prevenção de eventos
cardiovasculares na cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações sensíveis por causas sensíveis à atenção primária nos serviços
hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.

RESULTADOS

As internações por causa sensíveis à atenção primária relacionadas a doenças cardiovasculares representam 39,82 % do total de internações por causas sensíveis à
atenção primaria. Neste sentido, deste total: 5,6% são por hipertensão (5,4% por hipertensão essencial e apenas 0,2% por doença cardíaca hipertensiva); 6,1% são
por angina; 11,45% por insuficiência cardíaca (sendo 10,8% por insulficiencia cardiaca e 0,65 por edema agudo de pulmão); 13,25% por doenças cerebrovasculares e
5,42% por diabetes mellitus (3,6% com complicações renais e/ou oftalmológicas, 1,4% com coma ou cetoacidose e 0,42% sem complicações especificas).

CONCLUSOES

Apesar das doenças relacionadas a distúrbios cardiovasculares estarem listadas em apenas 5 (hipertensão, amgina, insulficiencia cardíaca, doenças cérebro
vasculares e diabetes melitus) elas representam grande parte das internações por causas sensíveis à atenção primaria. Tal fato reflete a necessidade de mais e
melhores politicas publicas para redução de prevalência e incidência dessas doenças, através de diagnósticos mais eficazes e também de tratamentos que
realmente levem ao controle dessas moléstias.

REFERENCIAS

ALFREDIQUE, Maria Elmira et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho
do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública [online]. 2009, vol.25, n.6, pp.1337-1349 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko
Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766.
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Patricia Colombo de Souza Leonardo de Souza Piber RICARDO DA SILVA TARGUETA

TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas à distúrbios cardiovasculares na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica. Levando em
consideração a alta prevalência populacional na atual sociedade brasileira das doenças crônicas não transmissíveis, ressalta-se que grande parte destas
internações seja por não tratamento ou mal controle dessas doenças, muitas delas que elevam o risco cardiovascular, como a Hipertensão arterial, o diabetes, a
obesidade, o tabagismo e entre outras.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á prevenção de eventos
cardiovasculares na cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações sensíveis por causas sensíveis à atenção primária nos serviços
hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.

RESULTADOS

As internações por causa sensíveis à atenção primária relacionadas a doenças cardiovasculares representam 39,82 % do total de internações por causas sensíveis à
atenção primaria. Neste sentido, deste total: 5,6% são por hipertensão (5,4% por hipertensão essencial e apenas 0,2% por doença cardíaca hipertensiva); 6,1% são
por angina; 11,45% por insuficiência cardíaca (sendo 10,8% por insulficiencia cardiaca e 0,65 por edema agudo de pulmão); 13,25% por doenças cerebrovasculares e
5,42% por diabetes mellitus (3,6% com complicações renais e/ou oftalmológicas, 1,4% com coma ou cetoacidose e 0,42% sem complicações especificas).

CONCLUSOES

Apesar das doenças relacionadas a distúrbios cardiovasculares estarem listadas em apenas 5 (hipertensão, amgina, insulficiencia cardíaca, doenças cérebro
vasculares e diabetes melitus) elas representam grande parte das internações por causas sensíveis à atenção primaria. Tal fato reflete a necessidade de mais e
melhores politicas publicas para redução de prevalência e incidência dessas doenças, através de diagnósticos mais eficazes e também de tratamentos que
realmente levem ao controle dessas moléstias.

REFERENCIAS

ALFREDIQUE, Maria Elmira et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho
do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública [online]. 2009, vol.25, n.6, pp.1337-1349 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko
Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766.
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Patricia Colombo de Souza Leonardo de Souza Piber RICARDO DA SILVA TARGUETA

TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas à distúrbios cardiovasculares na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica. Levando em
consideração a alta prevalência populacional na atual sociedade brasileira das doenças crônicas não transmissíveis, ressalta-se que grande parte destas
internações seja por não tratamento ou mal controle dessas doenças, muitas delas que elevam o risco cardiovascular, como a Hipertensão arterial, o diabetes, a
obesidade, o tabagismo e entre outras.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á prevenção de eventos
cardiovasculares na cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações sensíveis por causas sensíveis à atenção primária nos serviços
hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.

RESULTADOS

As internações por causa sensíveis à atenção primária relacionadas a doenças cardiovasculares representam 39,82 % do total de internações por causas sensíveis à
atenção primaria. Neste sentido, deste total: 5,6% são por hipertensão (5,4% por hipertensão essencial e apenas 0,2% por doença cardíaca hipertensiva); 6,1% são
por angina; 11,45% por insuficiência cardíaca (sendo 10,8% por insulficiencia cardiaca e 0,65 por edema agudo de pulmão); 13,25% por doenças cerebrovasculares e
5,42% por diabetes mellitus (3,6% com complicações renais e/ou oftalmológicas, 1,4% com coma ou cetoacidose e 0,42% sem complicações especificas).

CONCLUSOES

Apesar das doenças relacionadas a distúrbios cardiovasculares estarem listadas em apenas 5 (hipertensão, amgina, insulficiencia cardíaca, doenças cérebro
vasculares e diabetes melitus) elas representam grande parte das internações por causas sensíveis à atenção primaria. Tal fato reflete a necessidade de mais e
melhores politicas publicas para redução de prevalência e incidência dessas doenças, através de diagnósticos mais eficazes e também de tratamentos que
realmente levem ao controle dessas moléstias.

REFERENCIAS

ALFREDIQUE, Maria Elmira et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho
do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública [online]. 2009, vol.25, n.6, pp.1337-1349 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko
Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766.
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Patricia Colombo de Souza Leonardo de Souza Piber RICARDO DA SILVA TARGUETA

TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas à distúrbios cardiovasculares na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por causas sensíveis à atenção primária representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por
meio de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica. Levando em
consideração a alta prevalência populacional na atual sociedade brasileira das doenças crônicas não transmissíveis, ressalta-se que grande parte destas
internações seja por não tratamento ou mal controle dessas doenças, muitas delas que elevam o risco cardiovascular, como a Hipertensão arterial, o diabetes, a
obesidade, o tabagismo e entre outras.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á prevenção de eventos
cardiovasculares na cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por notificação das internações sensíveis por causas sensíveis à atenção primária nos serviços
hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.

RESULTADOS

As internações por causa sensíveis à atenção primária relacionadas a doenças cardiovasculares representam 39,82 % do total de internações por causas sensíveis à
atenção primaria. Neste sentido, deste total: 5,6% são por hipertensão (5,4% por hipertensão essencial e apenas 0,2% por doença cardíaca hipertensiva); 6,1% são
por angina; 11,45% por insuficiência cardíaca (sendo 10,8% por insulficiencia cardiaca e 0,65 por edema agudo de pulmão); 13,25% por doenças cerebrovasculares e
5,42% por diabetes mellitus (3,6% com complicações renais e/ou oftalmológicas, 1,4% com coma ou cetoacidose e 0,42% sem complicações especificas).

CONCLUSOES

Apesar das doenças relacionadas a distúrbios cardiovasculares estarem listadas em apenas 5 (hipertensão, amgina, insulficiencia cardíaca, doenças cérebro
vasculares e diabetes melitus) elas representam grande parte das internações por causas sensíveis à atenção primaria. Tal fato reflete a necessidade de mais e
melhores politicas publicas para redução de prevalência e incidência dessas doenças, através de diagnósticos mais eficazes e também de tratamentos que
realmente levem ao controle dessas moléstias.

REFERENCIAS

ALFREDIQUE, Maria Elmira et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho
do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública [online]. 2009, vol.25, n.6, pp.1337-1349 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko
Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766.

Página 555



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11467 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Raquel Fernandes Batista Thuam Silva Rodrigues

TITULO Influência da realidade virtual em pacientes com fibromialgia

INTRODUCAO

A fibromialgia é uma síndrome reumática de etiologia desconhecida, que gera um impacto negativo na qualidade de vida, redução das atividades físicas, acomete
em sua maioria mulheres. Caracterizada por dor musculoesquelética crônica e difusa, além da presença de pontos dolorosos durante a palpação e distúrbios
psicológicos como depressão e ansiedade. A maioria desses indivíduos possuem poucas condições de realizar exercícios aeróbicos. O tratamento fisioterapêutico
se faz necessário com programas específicos, metodologias inovadoras para manter ou melhorar o desempenho físico e cognitivo dos pacientes com fibromialgia. O
lúdico se apresenta como elemento motivador dentro do processo de reabilitação de pacientes e forma em conjunto com todos os recursos presentes nos jogos um
ambiente propício para aumentar a motivação e concentração do paciente. Os benefícios associados a este tratamento descritos na literatura incluem: correção do
equilíbrio, da postura, melhoria da locomoção e da funcionalidade de membros superiores e inferiores.

OBJETIVOS Verificar o uso da realidade virtual através dos jogos para Xbox e Kinect em pacientes com fibromialgia.

METODOLOGIA

Será um estudo longitudinal do tipo prospectivo, onde serão avaliados 10 pacientes com diagnóstico de fibromialgia, de ambos os gêneros, com faixa etária entre 20
a 60 anos, que não estejam realizando nenhum outro tipo de tratamento e que concorde com o TCLE. Serão selecionados a partir do livro de espera da Clínica de
Fisioterapia da Universidade Santo Amaro. O presente estudo será submetido ao comitê de ética e após a aprovação do mesmo, os pacientes serão avaliados por
meio dos questionários WHOQOL- (BREF) e Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ) iremos analisar a qualidade de vida e a influência da realidade virtual no
tratamento de pacientes com fibromialgia, Serão realizadas 12 sessões de terapia com o uso do X-Box juntamente com o seu acessório Kinect, e serão utilizados os
seguintes jogos: 20.000 Leaks, Just Dance, Sports e Adventures a fim de lhes proporcionar uma melhor qualidade de vida através de jogos que simulam atividades
do dia a dia e influenciam a prática de atividades físicas.

RESULTADOS Os resultados serão coletados comparando os questionários antes e após a aplicação dos jogos.

CONCLUSOES
Espera-se melhorar da qualidade de vida, diminuição da dor e fadiga, estimular a pratica de exercícios aeróbios, que são os mais indicados no tratamento da
fibromialgia e prevenção dos agravos, pois a realidade virtual exige bastante concentração além de serem motivacionais, todas as técnicas e movimentos são fáceis
e de boa aceitação.

REFERENCIAS

1- Revista Brasileira de Fisioterapia: A utilização dos recursos eletrotermofototerapêuticos no tratamento da síndrome da fibromialgia: uma revisão sistemática. São
Carlos 2010. 2- Hecker C.D, Melo C, Tomazoni SS, Leal J. ECP: Análise dos efeitos da cinesioterapia e da hidrocinesioterapia sobre a qualidade de vida de pacientes
com fibromialgia: Fisioterapia em Movimento. 2011. 3- R. S Dias: I. L. A. Sampaio. A introdução do lúdico no processo de reabilitação de pacientes em tratamento
fisioterápico. Rio de Janeiro, 2009.
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Raquel Fernandes Batista Thuam Silva Rodrigues

TITULO Atuação preventiva e as condutas fisioterapêuticas utilizadas para o tratamento de pacientes portadores dos agravos do HIV/AIDS: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é caracterizada por uma infecção adquirida causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), afetando os
linfócitos CD4 positivo que predispõe o paciente a um estado mais suscetível a contaminações oportunistas graves ou neoplasias de tipos incomuns. Foi
reconhecida mundialmente em meados de 1981, nos EUA, a partir da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais e
moradores em Nova York, que apresentavam sarcoma de Kaposi, pneumonia por Pneumocystis carinii e comprometimento do sistema imune, concluindo que se
tratava de uma nova doença, ainda sem classificação etiológica, que provavelmente infecciosa e transmissível. O diagnóstico é feitor por coleta de sangue ou por
fluidos orais. Entre 2007 até junho de 2019, foram notificados no Sinan 300.496 casos de infecção pelo HIV no Brasil, sendo 136.902 na região Sudeste, na
população entre 19-29 anos. A prevalência entre os sexos são de, 17 homens para cada 10 mulheres.

OBJETIVOS Investigar as formas de atuação preventiva e as condutas fisioterapêuticas utilizadas para o tratamento de pacientes portadores dos agravos do HIV/AIDS

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura integrativa sobre a atuação preventiva e as condutas fisioterapêuticas utilizadas para o tratamento de pacientes portadores dos
agravos do HIV/AIDS. As bases de dados foram MEDLINE, LILACS e PEDro. Publicados no período de 2015 a 2020, nos idiomas Português, inglês e espanhol.

RESULTADOS

HIV é o vírus que se dissemina através de fluídos corporais afetando as células do sistema imunológico, os linfócitos TCD4. Alguns pacientes podem não apresentar
sintomas por um período, outros apresentam sintomas similares aos de uma gripe, como febre, mal-estar prolongado, gânglios edemaciados pelo corpo, eritemas
cutâneos e dor de garganta. Quando positivo, o paciente será orientado para adequação e adesão ao seu tratamento medicamentoso dando início ao tratamento. A
infecção por HIV leva a AIDS, fase em que a defesa do corpo está seriamente danificada, os números de CD4 está diminuído, progredindo para AIDS ou
diagnosticado com doenças oportunistas, que podem levar a internações para controle do quadro apresentado.

CONCLUSOES
Notou-se que o objetivo da Fisioterapia é oferecer suporte frente à luta pela manutenção e otimização da qualidade de vida desses pacientes. No âmbito hospitalar e
ambulatorial, o fisioterapeuta tem realizado avanços e contribuído na conquista do bem-estar geral dos pacientes com HIV/AIDS, tanto com ações preventivas bem
como acolhimento e orientações em grupo, como intervenções reabilitadoras.
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TITULO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ÚLCERAS GENITAIS: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA

INTRODUCAO

As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), atualmente chamadas de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), são doenças que determinam diversos
problemas em saúde pública. Observa-se, no Brasil o aumento da incidência de muitas infecções sexualmente transmissíveis como a sífilis, o que torna o desafio e a
necessidade do rápido e efetivo diagnóstico clínico inicial indispensável tanto para tratar os pacientes infectados, quanto para tentar frear a disseminação da
doença, bem como de co-infecções. Em 2010, a incidência de sífilis, por exemplo, doença de notificação compulsória, a cada 100.000 habitantes era de 34,1 casos.
Em 2015 esse número saltou para 59,1 casos para cada 100.000 habitantes. Em 2018 esse número foi de 75,8 casos para cada 100.000 dados que comprovam o
aumento de sua incidência. A donovanose (granuloma inguinal), a sífilis e o cancro mole são exemplos de ISTs que têm em comum a úlcera genital.

OBJETIVOS Avaliar o conhecimento de estudantes do curso de Medicina a respeito do diagnóstico diferencial das úlceras genitais.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, em que foi avaliado o conhecimento de estudantes do curso de Medicina a respeito das úlceras genitais, através de questionário
online aplicado via google forms.

RESULTADOS

Foram avaliados 378 estudantes, sendo que as prevalências de acerto das questões variaram de acordo com o tema: a primeira questão abordava a doença sífilis e
obteve 75,66% das respostas corretas, a questão sobre herpes genital obteve 69,31%, a questão sobre donovanose obteve 64,81%, e a questão sobre o
citomegalovírus obteve 57,67% de acerto. Entretanto, as questões sobre o cancro mole e sobre o linfogranuloma venéro obtiveram, 48,41% e 50,52% de respostas
corretas, respectivamente, sendo os menores índices no questionário. Houve aumento do número de acertos conforme a progressão no curso.

CONCLUSOES

Portanto, infere-se a partir desses resultados que os estudantes adquirem conhecimento a respeito do diagnóstico diferencial das úlceras genitais no decorrer do
curso de Medicina, a prevalência de acertos dos estudantes foi menor do que 76% em todas as questões, sendo a questão sobre o cancro mole a que recebeu a
menor porcentagem de acertos totais, menos de 49%. Os detalhes dessa avaliação diagnóstica podem favorecer estratégicas de ensino nas áreas que envolvem as
infecções sexualmente transmissíveis.
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TITULO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ÚLCERAS GENITAIS: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA

INTRODUCAO

As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), atualmente chamadas de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), são doenças que determinam diversos
problemas em saúde pública. Observa-se, no Brasil o aumento da incidência de muitas infecções sexualmente transmissíveis como a sífilis, o que torna o desafio e a
necessidade do rápido e efetivo diagnóstico clínico inicial indispensável tanto para tratar os pacientes infectados, quanto para tentar frear a disseminação da
doença, bem como de co-infecções. Em 2010, a incidência de sífilis, por exemplo, doença de notificação compulsória, a cada 100.000 habitantes era de 34,1 casos.
Em 2015 esse número saltou para 59,1 casos para cada 100.000 habitantes. Em 2018 esse número foi de 75,8 casos para cada 100.000 dados que comprovam o
aumento de sua incidência. A donovanose (granuloma inguinal), a sífilis e o cancro mole são exemplos de ISTs que têm em comum a úlcera genital.

OBJETIVOS Avaliar o conhecimento de estudantes do curso de Medicina a respeito do diagnóstico diferencial das úlceras genitais.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, em que foi avaliado o conhecimento de estudantes do curso de Medicina a respeito das úlceras genitais, através de questionário
online aplicado via google forms.

RESULTADOS

Foram avaliados 378 estudantes, sendo que as prevalências de acerto das questões variaram de acordo com o tema: a primeira questão abordava a doença sífilis e
obteve 75,66% das respostas corretas, a questão sobre herpes genital obteve 69,31%, a questão sobre donovanose obteve 64,81%, e a questão sobre o
citomegalovírus obteve 57,67% de acerto. Entretanto, as questões sobre o cancro mole e sobre o linfogranuloma venéro obtiveram, 48,41% e 50,52% de respostas
corretas, respectivamente, sendo os menores índices no questionário. Houve aumento do número de acertos conforme a progressão no curso.

CONCLUSOES

Portanto, infere-se a partir desses resultados que os estudantes adquirem conhecimento a respeito do diagnóstico diferencial das úlceras genitais no decorrer do
curso de Medicina, a prevalência de acertos dos estudantes foi menor do que 76% em todas as questões, sendo a questão sobre o cancro mole a que recebeu a
menor porcentagem de acertos totais, menos de 49%. Os detalhes dessa avaliação diagnóstica podem favorecer estratégicas de ensino nas áreas que envolvem as
infecções sexualmente transmissíveis.
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TITULO APLICAÇÕES DA BIOLOGIA MOLECULAR NO ÂMBITO DA GENÉTICA FORENSE

INTRODUCAO

A genética forense tem ampla contribuição na identificação de vítimas e resolução de crimes, ela mitigou um dos maiores problemas que haviam antigamente, a
acusação de pessoas inocentes, sendo julgadas baseadas em testemunhas oculares. Agora, é possível confrontar o DNA disposto no local do crime com o DNA dos
suspeitos. Além disso, auxilia na identificação de cadáveres em estado de decomposição avançada ou vítimas de catástrofes. Diversas técnicas são usadas nas
rotinas forenses, como a PCR Convencional e Em Tem Real, a Eletroforese e o Sequenciamento de DNA. Compreender suas técnicas permite um melhor
entendimento prático de sua aplicação na resolução de crimes.

OBJETIVOS
Apresentar uma visão macro da genética forense, desde seu descobrimento e primeiras aplicações até as tecnologias mais recentes utilizadas na elucidação de
crimes

METODOLOGIA
O estudo foi baseado em revisão bibliográfica. Foram levantados artigos científicos disponíveis em bases de dados de artigos, livros e textos acadêmicos durante o
período de 2000 a 2020. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: PCR, PCR em Tempo Real, Sequenciamento de DNA (Sanger e de próxima geração)

RESULTADOS

Baseado nos casos já solucionados através da genética forense, fica evidente a importância e relevância da biologia molecular quando se trata de vincular um
suspeito ao local de crime, identificar pessoas desaparecidas, vítimas de catástrofes ou em estado avançado de decomposição, em que a identificação visual já não
é mais possível, ou até mesmo em testes de paternidade. Das técnicas apresentadas (PCR Convencional, PCR em Tempo Real, Eletroforese e Sequenciamento), a
PCR Convencional seguida da Eletroforese permitem uma boa base na conclusão de um resultado, a amplificação de regiões do DNA e sua corrida eletroforética
para determinação das bandas demonstram a compatibilidade ou incompatibilidade entre as amostras analisadas. A PCR em Tempo Realm, por sua vez, representa
uma ferramenta alternativa tais análises baseando-se na comparação das temperaturas de melting dos indivíduos através da plataforma SybrGreen. O
sequenciamento, por sua vez, representa um custo considerável ao laboratório, e as ferramentas anteriores são capazes de responder as perguntas da genética
forense com boa precisão. No entanto, podemos utilizar o sequenciamento para fins de auxiliar de forma complementar as demais metodologias.

CONCLUSOES
A Genética Forense se tornou essencial nas investigações para conseguir resolver um crime da forma mais justa possível e a técnica que melhor atende as
necessidades e de um custo mais baixo é a PCR Convencional.
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TITULO MANIFESTAÇÕES MUCOCUTÂNEAS DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA

INTRODUCAO

As doenças exantemáticas são um conjunto de doenças com grande relevância clínica, infecciosas, que tem o exantema como principal característica e
manifestação dermatológica. Em 2019, foram notificados 57.619 casos suspeitos de sarampo no Brasil, sendo 13.489 (23,4%) confirmados e houve 15 mortes
devido ao sarampo ao longo do ano de 2019. Com relação a dengue, em 2019 foram notificados 1.520.424 casos suspeitos de dengue no pais e a região sudeste
concentra 65,2% de todos os caso notificados. Algumas das doenças exantemáticas são muito comuns na infância como o sarampo e a escarlatina por exemplo.
Outras doenças exantemáticas como a dengue, por não terem vacina disponível ainda para a população, acometem pessoas de todas as faixas etárias. No
diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas, destacam-se o sarampo, a rubéola, a escarlatina, a varicela e a dengue.

OBJETIVOS Avaliar o conhecimento do estudante do curso de medicina a respeito dos diagnósticos diferenciais das manifestações mucocutâneas das doenças exantemáticas.

METODOLOGIA
Estudo transversal, em que foi avaliado o conhecimento de estudantes de Medicina a respeito das manifestações mucocutâneas das doenças exantemáticas, por
meio de questionário online aplicado via Google Forms.

RESULTADOS
Foram avaliados 422 estudantes de medicina e a prevalência de acerto variou de acordo com o tema, mostrando o seguinte resultado: 73,7% na questão sobre
sarampo, 62,1% sobre rubéola, 74,4% sobre escarlatina, 59,0% sobre varicela, 58,0% sobre dengue, 50,9% sobre meningococcemia, 55,4% sobre exantemas a partir
de três imagens, 54,7% na questão com uma coletânea de imagens sobre as diversas doenças abordadas no questionário.

CONCLUSOES

Embora infira-se a partir desses resultados que os estudantes adquirem conhecimento a respeito do diagnóstico diferencial das manifestações mucocutâneas das
doenças exantemáticas no decorrer do curso de Medicina, a prevalência de acertos dos estudantes como grupo, ou seja nos 12 semestres, foi menor do que 75% em
todas as questões; e obteve na questão sobre meningococcemia a menor porcentagem de acertos do questionário, aproximadamente 51%. A importância do
conhecimento dessas doenças em saúde pública se faz desde o primeiro ano do curso, considerando uma aprendizagem contínua e com suporte pedagógico.
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TITULO MANIFESTAÇÕES MUCOCUTÂNEAS DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA

INTRODUCAO

As doenças exantemáticas são um conjunto de doenças com grande relevância clínica, infecciosas, que tem o exantema como principal característica e
manifestação dermatológica. Em 2019, foram notificados 57.619 casos suspeitos de sarampo no Brasil, sendo 13.489 (23,4%) confirmados e houve 15 mortes
devido ao sarampo ao longo do ano de 2019. Com relação a dengue, em 2019 foram notificados 1.520.424 casos suspeitos de dengue no pais e a região sudeste
concentra 65,2% de todos os caso notificados. Algumas das doenças exantemáticas são muito comuns na infância como o sarampo e a escarlatina por exemplo.
Outras doenças exantemáticas como a dengue, por não terem vacina disponível ainda para a população, acometem pessoas de todas as faixas etárias. No
diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas, destacam-se o sarampo, a rubéola, a escarlatina, a varicela e a dengue.

OBJETIVOS Avaliar o conhecimento do estudante do curso de medicina a respeito dos diagnósticos diferenciais das manifestações mucocutâneas das doenças exantemáticas.

METODOLOGIA
Estudo transversal, em que foi avaliado o conhecimento de estudantes de Medicina a respeito das manifestações mucocutâneas das doenças exantemáticas, por
meio de questionário online aplicado via Google Forms.

RESULTADOS
Foram avaliados 422 estudantes de medicina e a prevalência de acerto variou de acordo com o tema, mostrando o seguinte resultado: 73,7% na questão sobre
sarampo, 62,1% sobre rubéola, 74,4% sobre escarlatina, 59,0% sobre varicela, 58,0% sobre dengue, 50,9% sobre meningococcemia, 55,4% sobre exantemas a partir
de três imagens, 54,7% na questão com uma coletânea de imagens sobre as diversas doenças abordadas no questionário.

CONCLUSOES

Embora infira-se a partir desses resultados que os estudantes adquirem conhecimento a respeito do diagnóstico diferencial das manifestações mucocutâneas das
doenças exantemáticas no decorrer do curso de Medicina, a prevalência de acertos dos estudantes como grupo, ou seja nos 12 semestres, foi menor do que 75% em
todas as questões; e obteve na questão sobre meningococcemia a menor porcentagem de acertos do questionário, aproximadamente 51%. A importância do
conhecimento dessas doenças em saúde pública se faz desde o primeiro ano do curso, considerando uma aprendizagem contínua e com suporte pedagógico.
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TITULO Os Retrovírus Endógenos: vilões ou amigos?

INTRODUCAO

Os retrovírus pertencem a uma família de vírus cujo seu genoma é constituído por RNA, são capazes de integrar seu material genético ao genoma do hospedeiro a
partir da enzima transcriptase reversa. Atualmente, sabe-se que 8% do genoma humano é formado por Retrovírus Endógeno Humano (HERV). Pesquisadores
hipotetizam os papéis fisiológicos e patológicos dos HERVS, além de buscarem descobrir se alterações na expressão desses genes virais podem servir como
marcador de diagnóstico e/ou prognóstico para determinadas doenças.

OBJETIVOS Fornecer uma visão macro de como os HERVs podem interagir com o genoma humano.

METODOLOGIA
A metodologia desse estudo baseou-se em uma análise de revisão bibliográfica que considerou artigos encontrados em base de dados de artigos científicos durante
o período de 2000-2020. As palavras chaves utilizadas para o estudo foram: HERVs, Autoimmunity, Pathofisiology, physiology

RESULTADOS

Foram utilizados para esse estudo 22 estudos previamente publicados. Após a infecção de células germinativas, a enzima transcriptase reversa transcreve o RNA
viral em DNA e será integrado no genoma hospedeiro, esse provírus flanqueado por LTRs. Houve, em muitos casos, a recombinação homóloga entre os dois LTRs de
um mesmo provírus, levando a eliminação de toda a parte interna. Os acontecimentos citados levaram a perda da capacidade de codificação de grande parte do
material genético vindo dos retrovírus que passaram pelo processo de endogenização. Mesmo que grande parte dos HERVs tenham sido silenciados, algumas
famílias continuam ativas participando de atividades fisiológicas importantes, como por exemplo o HERV-W, responsável por expressar uma proteína denominada
Sincitina-1. Esta proteína é reconhecida por participar da formação da placenta, estimulando o processo de fusão entre células. Alguns HERVs realizam funções
imunossupressoras, auxiliando em atividades fisiológicas, como no caso dos HERV-K e W, que são importantes para a tolerância imunológica materna. Por outro
lado, a capacidade dos HERVs de modular o genoma e ciclo celular, pode contribuir para a progressão do câncer, e também modular a resposta imune.
Recentemente o HERV-H foi reportado como possuindo envolvimento na metástase do câncer. Além disso, os HERVs tem sido constantemente associado ao
desenvolvimento de doenças autoimunes como a Esclerose Múltipla. Desta forma, podemos observar que os HERVs podem apresentar um papel importante
fisiológico, mas também um papel patológico nas mais distintas doenças

CONCLUSOES
As interações entre os HERVs e hospedeiro são fruto da evolução humana. Desde a endogenização retroviral, mutações nos HERVs foram acumuladas, ocasionando
a perda da capacidade de codificação de grande parte de seu material genético. Algumas famílias de HERVS são expressas e participam de atividades fisiológicas,
sendo as principais, a placentogênese e a miogênese, e, possivelmente, contribuem para o desencadeamento de doenças.

REFERENCIAS
de la Hera B, et al. Human endogenous retrovirus HERV-Fc1 association with multiple sclerosis susceptibility: a meta-analysis. PLoS One. 2014 Mar 3;9(3):e90182..
Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019 Apr 5;7:e6711. Bannert N, et al. HERVs New Role in Cancer: From
Accused Perpetrators to Cheerful Protectors. Front Microbiol. 2018 Feb 13;9:178.
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TITULO Os Retrovírus Endógenos: vilões ou amigos?

INTRODUCAO

Os retrovírus pertencem a uma família de vírus cujo seu genoma é constituído por RNA, são capazes de integrar seu material genético ao genoma do hospedeiro a
partir da enzima transcriptase reversa. Atualmente, sabe-se que 8% do genoma humano é formado por Retrovírus Endógeno Humano (HERV). Pesquisadores
hipotetizam os papéis fisiológicos e patológicos dos HERVS, além de buscarem descobrir se alterações na expressão desses genes virais podem servir como
marcador de diagnóstico e/ou prognóstico para determinadas doenças.

OBJETIVOS Fornecer uma visão macro de como os HERVs podem interagir com o genoma humano.

METODOLOGIA
A metodologia desse estudo baseou-se em uma análise de revisão bibliográfica que considerou artigos encontrados em base de dados de artigos científicos durante
o período de 2000-2020. As palavras chaves utilizadas para o estudo foram: HERVs, Autoimmunity, Pathofisiology, physiology

RESULTADOS

Foram utilizados para esse estudo 22 estudos previamente publicados. Após a infecção de células germinativas, a enzima transcriptase reversa transcreve o RNA
viral em DNA e será integrado no genoma hospedeiro, esse provírus flanqueado por LTRs. Houve, em muitos casos, a recombinação homóloga entre os dois LTRs de
um mesmo provírus, levando a eliminação de toda a parte interna. Os acontecimentos citados levaram a perda da capacidade de codificação de grande parte do
material genético vindo dos retrovírus que passaram pelo processo de endogenização. Mesmo que grande parte dos HERVs tenham sido silenciados, algumas
famílias continuam ativas participando de atividades fisiológicas importantes, como por exemplo o HERV-W, responsável por expressar uma proteína denominada
Sincitina-1. Esta proteína é reconhecida por participar da formação da placenta, estimulando o processo de fusão entre células. Alguns HERVs realizam funções
imunossupressoras, auxiliando em atividades fisiológicas, como no caso dos HERV-K e W, que são importantes para a tolerância imunológica materna. Por outro
lado, a capacidade dos HERVs de modular o genoma e ciclo celular, pode contribuir para a progressão do câncer, e também modular a resposta imune.
Recentemente o HERV-H foi reportado como possuindo envolvimento na metástase do câncer. Além disso, os HERVs tem sido constantemente associado ao
desenvolvimento de doenças autoimunes como a Esclerose Múltipla. Desta forma, podemos observar que os HERVs podem apresentar um papel importante
fisiológico, mas também um papel patológico nas mais distintas doenças

CONCLUSOES
As interações entre os HERVs e hospedeiro são fruto da evolução humana. Desde a endogenização retroviral, mutações nos HERVs foram acumuladas, ocasionando
a perda da capacidade de codificação de grande parte de seu material genético. Algumas famílias de HERVS são expressas e participam de atividades fisiológicas,
sendo as principais, a placentogênese e a miogênese, e, possivelmente, contribuem para o desencadeamento de doenças.

REFERENCIAS
de la Hera B, et al. Human endogenous retrovirus HERV-Fc1 association with multiple sclerosis susceptibility: a meta-analysis. PLoS One. 2014 Mar 3;9(3):e90182..
Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019 Apr 5;7:e6711. Bannert N, et al. HERVs New Role in Cancer: From
Accused Perpetrators to Cheerful Protectors. Front Microbiol. 2018 Feb 13;9:178.
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TITULO Os Retrovírus Endógenos: vilões ou amigos?

INTRODUCAO

Os retrovírus pertencem a uma família de vírus cujo seu genoma é constituído por RNA, são capazes de integrar seu material genético ao genoma do hospedeiro a
partir da enzima transcriptase reversa. Atualmente, sabe-se que 8% do genoma humano é formado por Retrovírus Endógeno Humano (HERV). Pesquisadores
hipotetizam os papéis fisiológicos e patológicos dos HERVS, além de buscarem descobrir se alterações na expressão desses genes virais podem servir como
marcador de diagnóstico e/ou prognóstico para determinadas doenças.

OBJETIVOS Fornecer uma visão macro de como os HERVs podem interagir com o genoma humano.

METODOLOGIA
A metodologia desse estudo baseou-se em uma análise de revisão bibliográfica que considerou artigos encontrados em base de dados de artigos científicos durante
o período de 2000-2020. As palavras chaves utilizadas para o estudo foram: HERVs, Autoimmunity, Pathofisiology, physiology

RESULTADOS

Foram utilizados para esse estudo 22 estudos previamente publicados. Após a infecção de células germinativas, a enzima transcriptase reversa transcreve o RNA
viral em DNA e será integrado no genoma hospedeiro, esse provírus flanqueado por LTRs. Houve, em muitos casos, a recombinação homóloga entre os dois LTRs de
um mesmo provírus, levando a eliminação de toda a parte interna. Os acontecimentos citados levaram a perda da capacidade de codificação de grande parte do
material genético vindo dos retrovírus que passaram pelo processo de endogenização. Mesmo que grande parte dos HERVs tenham sido silenciados, algumas
famílias continuam ativas participando de atividades fisiológicas importantes, como por exemplo o HERV-W, responsável por expressar uma proteína denominada
Sincitina-1. Esta proteína é reconhecida por participar da formação da placenta, estimulando o processo de fusão entre células. Alguns HERVs realizam funções
imunossupressoras, auxiliando em atividades fisiológicas, como no caso dos HERV-K e W, que são importantes para a tolerância imunológica materna. Por outro
lado, a capacidade dos HERVs de modular o genoma e ciclo celular, pode contribuir para a progressão do câncer, e também modular a resposta imune.
Recentemente o HERV-H foi reportado como possuindo envolvimento na metástase do câncer. Além disso, os HERVs tem sido constantemente associado ao
desenvolvimento de doenças autoimunes como a Esclerose Múltipla. Desta forma, podemos observar que os HERVs podem apresentar um papel importante
fisiológico, mas também um papel patológico nas mais distintas doenças

CONCLUSOES
As interações entre os HERVs e hospedeiro são fruto da evolução humana. Desde a endogenização retroviral, mutações nos HERVs foram acumuladas, ocasionando
a perda da capacidade de codificação de grande parte de seu material genético. Algumas famílias de HERVS são expressas e participam de atividades fisiológicas,
sendo as principais, a placentogênese e a miogênese, e, possivelmente, contribuem para o desencadeamento de doenças.

REFERENCIAS
de la Hera B, et al. Human endogenous retrovirus HERV-Fc1 association with multiple sclerosis susceptibility: a meta-analysis. PLoS One. 2014 Mar 3;9(3):e90182..
Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019 Apr 5;7:e6711. Bannert N, et al. HERVs New Role in Cancer: From
Accused Perpetrators to Cheerful Protectors. Front Microbiol. 2018 Feb 13;9:178.
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TITULO Os Retrovírus Endógenos: vilões ou amigos?

INTRODUCAO

Os retrovírus pertencem a uma família de vírus cujo seu genoma é constituído por RNA, são capazes de integrar seu material genético ao genoma do hospedeiro a
partir da enzima transcriptase reversa. Atualmente, sabe-se que 8% do genoma humano é formado por Retrovírus Endógeno Humano (HERV). Pesquisadores
hipotetizam os papéis fisiológicos e patológicos dos HERVS, além de buscarem descobrir se alterações na expressão desses genes virais podem servir como
marcador de diagnóstico e/ou prognóstico para determinadas doenças.

OBJETIVOS Fornecer uma visão macro de como os HERVs podem interagir com o genoma humano.

METODOLOGIA
A metodologia desse estudo baseou-se em uma análise de revisão bibliográfica que considerou artigos encontrados em base de dados de artigos científicos durante
o período de 2000-2020. As palavras chaves utilizadas para o estudo foram: HERVs, Autoimmunity, Pathofisiology, physiology

RESULTADOS

Foram utilizados para esse estudo 22 estudos previamente publicados. Após a infecção de células germinativas, a enzima transcriptase reversa transcreve o RNA
viral em DNA e será integrado no genoma hospedeiro, esse provírus flanqueado por LTRs. Houve, em muitos casos, a recombinação homóloga entre os dois LTRs de
um mesmo provírus, levando a eliminação de toda a parte interna. Os acontecimentos citados levaram a perda da capacidade de codificação de grande parte do
material genético vindo dos retrovírus que passaram pelo processo de endogenização. Mesmo que grande parte dos HERVs tenham sido silenciados, algumas
famílias continuam ativas participando de atividades fisiológicas importantes, como por exemplo o HERV-W, responsável por expressar uma proteína denominada
Sincitina-1. Esta proteína é reconhecida por participar da formação da placenta, estimulando o processo de fusão entre células. Alguns HERVs realizam funções
imunossupressoras, auxiliando em atividades fisiológicas, como no caso dos HERV-K e W, que são importantes para a tolerância imunológica materna. Por outro
lado, a capacidade dos HERVs de modular o genoma e ciclo celular, pode contribuir para a progressão do câncer, e também modular a resposta imune.
Recentemente o HERV-H foi reportado como possuindo envolvimento na metástase do câncer. Além disso, os HERVs tem sido constantemente associado ao
desenvolvimento de doenças autoimunes como a Esclerose Múltipla. Desta forma, podemos observar que os HERVs podem apresentar um papel importante
fisiológico, mas também um papel patológico nas mais distintas doenças

CONCLUSOES
As interações entre os HERVs e hospedeiro são fruto da evolução humana. Desde a endogenização retroviral, mutações nos HERVs foram acumuladas, ocasionando
a perda da capacidade de codificação de grande parte de seu material genético. Algumas famílias de HERVS são expressas e participam de atividades fisiológicas,
sendo as principais, a placentogênese e a miogênese, e, possivelmente, contribuem para o desencadeamento de doenças.

REFERENCIAS
de la Hera B, et al. Human endogenous retrovirus HERV-Fc1 association with multiple sclerosis susceptibility: a meta-analysis. PLoS One. 2014 Mar 3;9(3):e90182..
Greenig M. HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection. PeerJ. 2019 Apr 5;7:e6711. Bannert N, et al. HERVs New Role in Cancer: From
Accused Perpetrators to Cheerful Protectors. Front Microbiol. 2018 Feb 13;9:178.
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TITULO Sexualidade feminina no Brasil: principais queixas e fatores relacionados

INTRODUCAO

O momento histórico pode definir regras que serão impostas para uma sociedade e assim, moldar o comportamento dos indivíduos, trazendo consequências que
podem acabar envolvendo fatores fisiológicos. Atualmente, a mulher no exercício da sua sexualidade pode sofrer de uma desinformação sobre seus desejos, o que
provocará possíveis obstáculos em seu prazer e interferir em sua rotina diária. Estudos já demonstram que parcela significativa dos problemas sexuais femininos
que chegam aos consultórios são derivados de problemas psicológicos e suas consequências.

OBJETIVOS Conhecer as principais queixas e fatores que influenciam a vivência em sexualidade das mulheres no Brasil.

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, utilizando os descritores: sexualidade, relação sexual, saúde da mulher, comportamento sexual e mulheres, nas
bases de dados (Medline via Pubmed, LILACS via Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo), tendo como critério de inclusão artigos em português, no período de 2009 a
2019.

RESULTADOS
RESULTADO E DISCUSSÃO: A mulher tende a ser influenciada pela cultura local, tendo sua prática sexual passível de interferências. Estudos apontam que no Brasil,
8,2% das mulheres se queixam de absoluta falta de desejo sexual; 26,2% não atingem o orgasmo; 26,6% têm dificuldade de excitação e 17,8%, dispareunia. A
disfunção causada por limitações físicas é rara, sendo que na mulher, o psicológico pode ser um importante fator influenciador no desejo sexual.

CONCLUSOES
A sexualidade feminina ainda leva vestígios e moldes culturais e sociais de décadas passadas. Estes resquícios histórico-culturais corroboram com a persistência
de barreiras e preconceitos erroneamente disseminados, que dificultam a jornada pela busca da satisfação, prazer sexual e saúde da mulher.

REFERENCIAS

1. Abdo CHN. Quociente sexual feminino: um questionário brasileiro para avaliar a atividade sexual da mulher. Medicina Sexual: Instituto de Psiquiatria do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2009;14(2):1-3 2. Fleury HJ, Abdo CHN. Desejo sexual feminino. Medicina Sexual: Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2009;14(1):47-51. 3. Oliveira EL, Rezende JM, Gonçalves JP. História da
sexualidade feminina no Brasil: entre tabus, mitos e verdades. Revista Ártemis [Internet]. 2018 [cited 2020 Aug 4];26(1):303-314. DOI DOI:10.22478/ufpb.1807-
8214.2018v26n1.37320. Available from: https://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/BlOrG?_s=UJF87yQscXk7O4I4Bp1zLKz%2F19Q%3D
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Leonardo de Souza Piber

TITULO Sexualidade feminina no Brasil: principais queixas e fatores relacionados

INTRODUCAO

O momento histórico pode definir regras que serão impostas para uma sociedade e assim, moldar o comportamento dos indivíduos, trazendo consequências que
podem acabar envolvendo fatores fisiológicos. Atualmente, a mulher no exercício da sua sexualidade pode sofrer de uma desinformação sobre seus desejos, o que
provocará possíveis obstáculos em seu prazer e interferir em sua rotina diária. Estudos já demonstram que parcela significativa dos problemas sexuais femininos
que chegam aos consultórios são derivados de problemas psicológicos e suas consequências.

OBJETIVOS Conhecer as principais queixas e fatores que influenciam a vivência em sexualidade das mulheres no Brasil.

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, utilizando os descritores: sexualidade, relação sexual, saúde da mulher, comportamento sexual e mulheres, nas
bases de dados (Medline via Pubmed, LILACS via Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo), tendo como critério de inclusão artigos em português, no período de 2009 a
2019.

RESULTADOS
RESULTADO E DISCUSSÃO: A mulher tende a ser influenciada pela cultura local, tendo sua prática sexual passível de interferências. Estudos apontam que no Brasil,
8,2% das mulheres se queixam de absoluta falta de desejo sexual; 26,2% não atingem o orgasmo; 26,6% têm dificuldade de excitação e 17,8%, dispareunia. A
disfunção causada por limitações físicas é rara, sendo que na mulher, o psicológico pode ser um importante fator influenciador no desejo sexual.

CONCLUSOES
A sexualidade feminina ainda leva vestígios e moldes culturais e sociais de décadas passadas. Estes resquícios histórico-culturais corroboram com a persistência
de barreiras e preconceitos erroneamente disseminados, que dificultam a jornada pela busca da satisfação, prazer sexual e saúde da mulher.

REFERENCIAS

1. Abdo CHN. Quociente sexual feminino: um questionário brasileiro para avaliar a atividade sexual da mulher. Medicina Sexual: Instituto de Psiquiatria do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2009;14(2):1-3 2. Fleury HJ, Abdo CHN. Desejo sexual feminino. Medicina Sexual: Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2009;14(1):47-51. 3. Oliveira EL, Rezende JM, Gonçalves JP. História da
sexualidade feminina no Brasil: entre tabus, mitos e verdades. Revista Ártemis [Internet]. 2018 [cited 2020 Aug 4];26(1):303-314. DOI DOI:10.22478/ufpb.1807-
8214.2018v26n1.37320. Available from: https://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/BlOrG?_s=UJF87yQscXk7O4I4Bp1zLKz%2F19Q%3D
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Leonardo de Souza Piber

TITULO Sexualidade feminina no Brasil: principais queixas e fatores relacionados

INTRODUCAO

O momento histórico pode definir regras que serão impostas para uma sociedade e assim, moldar o comportamento dos indivíduos, trazendo consequências que
podem acabar envolvendo fatores fisiológicos. Atualmente, a mulher no exercício da sua sexualidade pode sofrer de uma desinformação sobre seus desejos, o que
provocará possíveis obstáculos em seu prazer e interferir em sua rotina diária. Estudos já demonstram que parcela significativa dos problemas sexuais femininos
que chegam aos consultórios são derivados de problemas psicológicos e suas consequências.

OBJETIVOS Conhecer as principais queixas e fatores que influenciam a vivência em sexualidade das mulheres no Brasil.

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, utilizando os descritores: sexualidade, relação sexual, saúde da mulher, comportamento sexual e mulheres, nas
bases de dados (Medline via Pubmed, LILACS via Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo), tendo como critério de inclusão artigos em português, no período de 2009 a
2019.

RESULTADOS
RESULTADO E DISCUSSÃO: A mulher tende a ser influenciada pela cultura local, tendo sua prática sexual passível de interferências. Estudos apontam que no Brasil,
8,2% das mulheres se queixam de absoluta falta de desejo sexual; 26,2% não atingem o orgasmo; 26,6% têm dificuldade de excitação e 17,8%, dispareunia. A
disfunção causada por limitações físicas é rara, sendo que na mulher, o psicológico pode ser um importante fator influenciador no desejo sexual.

CONCLUSOES
A sexualidade feminina ainda leva vestígios e moldes culturais e sociais de décadas passadas. Estes resquícios histórico-culturais corroboram com a persistência
de barreiras e preconceitos erroneamente disseminados, que dificultam a jornada pela busca da satisfação, prazer sexual e saúde da mulher.

REFERENCIAS

1. Abdo CHN. Quociente sexual feminino: um questionário brasileiro para avaliar a atividade sexual da mulher. Medicina Sexual: Instituto de Psiquiatria do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2009;14(2):1-3 2. Fleury HJ, Abdo CHN. Desejo sexual feminino. Medicina Sexual: Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2009;14(1):47-51. 3. Oliveira EL, Rezende JM, Gonçalves JP. História da
sexualidade feminina no Brasil: entre tabus, mitos e verdades. Revista Ártemis [Internet]. 2018 [cited 2020 Aug 4];26(1):303-314. DOI DOI:10.22478/ufpb.1807-
8214.2018v26n1.37320. Available from: https://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/BlOrG?_s=UJF87yQscXk7O4I4Bp1zLKz%2F19Q%3D
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TITULO AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DE COVID19 RELACIONADAS COM HÁBITO DE FUMAR

INTRODUCAO

O coronavírus humano (SARS-CoV-2), surgiu na China, posteriormente, alastrou-se por vários continentes acarretando uma pandemia mundial. Pode apresentar
repercussões que vão além do comprometimento do sistema respiratório, incluindo o cardiovascular. Dentre os profissionais envolvidos na recuperação física do
paciente com COVID-19, destaca-se o fisioterapeuta, por prevenir e reabilitar deficiências respiratórias e limitações funcionais por ela ocasionadas. O tabaco causa
diferentes tipos de inflamação e prejudica os mecanismos de defesa do organismo. Por esses motivos, os fumantes têm maior risco de infecções por vírus,
bactérias e fungos. Além disso, o consumo do tabaco é a principal causa de câncer de pulmão e importante fator de risco para doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC). Incertezas futuras e medidas de isolamento social associam-se à preocupação com a doença. Nesse cenário, a população pode ter respostas emocionais
que irão interferir de forma negativa, por sentir-se emocionalmente fragilizada diante de real ameaça, podendo recorrer às estratégias inadequadas, como fumar, na
tentativa de reduzir o desequilíbrio emocional. Apesar de não existirem dados sobre tabagismo e sua recaída em relação às epidemias, estudos apontam que
fumantes expostos a desastres naturais fumam mais do que fumantes não expostos e afetam também a recaída de ex-fumantes. Pelo exposto, podemos dizer que o
tabagismo é fator de risco para a Covid-19. Devido a um possível comprometimento da capacidade pulmonar, o fumante possui mais chances de desenvolver
sintomas graves da doença. Portanto faz-se necessário conhecer os hábitos de consumo de tabaco neste estado de pandemia.

OBJETIVOS estudar o hábito de fumar durante a pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza transversal, com abordagem quantitativa. A população estudada será constituída de adultos maiores de 18 anos,
fumantes, com estimativa de 200 participantes, que responderem ao questionário aplicado e terem concordado em participar voluntariamente por meio da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de acordo com a Resolução 466/12. Serão excluídos adultos não fumantes, fumantes passivos e
sujeitos que não concordarem em participar do estudo. Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) da instituição proponente Universidade
Santo Amaro (UNISA) e a Plataforma Brasil, com parecer número: 4.220.221. Será aplicado questionário estruturado em formato eletrônico, entregue via e-mail ou
aplicativo de mensagens, gerado por meio de ferramenta gratuita oferecida pelo Google: Google Forms.

RESULTADOS
Espera-se, com este estudo, identificar o consumo de tabaco no período pandêmico sendo possível estudar melhores formas de prevenção do aumento das doenças
respiratórias e do risco desse hábito para a Covid-19.

CONCLUSOES
Espera-se, com este estudo, identificar o consumo de tabaco no período pandêmico sendo possível estudar melhores formas de prevenção do aumento das doenças
respiratórias e do risco desse hábito para a Covid-19.

REFERENCIAS

1 – Szklo AS. Associação entre fumar e progressão para complicações respiratórias graves em pacientes com Covid-19. Revista Brasileira de Cancerologia 2020;
66(2): e-03974. 2 - Silva CMS, Andrade AN, Nepomuceno B, Xavier DS, Lima E, Gonzales I, et al. Evidence-based Physiotherapy and Functionality in Adult and
Pediatric patients with COVID-19. J Hum Growth Dev. 2020; 30(1):148-155. 3 – da Silva ALO, Moreira JC, Martins SR. COVID-19 e tabagismo: uma relação de risco.
Cad. Saúde Pública 2020; 36(5):e00072020.
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TITULO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA TELEMEDICINA: ANÁLISE DE APLICAÇÕES EM ANAMNESE

INTRODUCAO

A tecnologia presente no nosso cotidiano torna as pessoas cada vez mais conectadas, utilizando redes sociais, sites de compra, assistindo a vídeos, ouvindo música
e estudando na à distância. Neste universo de algoritmos encontra-se presente, a Inteligência Artificial (IA), possibilitando autonomia às máquinas no desempenho
de tarefas. Hoje a utilização de robôs vai desde a construção de prédios até a interação com as pessoas em atendimentos médicos. Este projeto visa o planejamento
para a utilização de IA aplicada à telemedicina na realização de anamnese em consultas médicas.

OBJETIVOS
Analisar e pesquisar aplicações de(#38)#8239;IA, algoritmos,(#38)#8239;e(#38)#8239;machine(#38)#8239;learning(#38)#8239;voltadas(#38)#8239;à prática da
telemedicina; entender as necessidades do profissional de saúde em relação a atendimentos de forma remota; entender os impactos da Lei para a área da saúde e
desenvolver um planejamento para Anamnese de Consultas por meio de Telemedicina.

METODOLOGIA

Este projeto buscou a construção de uma base teórica estabelecendo conceitos necessários para o planejamento de um sistema de telemedicina com a utilização de
IA e pesquisas em livros e artigos científicos. A parte técnica contou com as teorias e conceitos de Aprendizagem de Algoritmo Computacional; análises de cases de
IA aplicados à Telemedicina como o IBM Watson Health; utilização de sistemas(#38)#8239;“Open(#38)#8239;Source”(#38)#8239;e do(#38)#8239;
(#38)#8239;sistema de IA, Academic(#38)#8239;Software - SAS.

RESULTADOS

Pesquisa realizada pelo(#38)#8239; MIT Technology Review Insights e GE-Healthcare mostrou alguns impactos da IA na saúde por meio de entrevista com
profissionais do setor apontando que a IA tem tornado a saúde cada vez mais humana. Ferramentas e soluções com(#38)#8239;IA
na(#38)#8239;saúde(#38)#8239;vem demonstrando a sua efetividade;(#38)#8239;74% desenvolvem algoritmos de aplicativos de I.A e 78% afirmam que as
experiências com implantação de IA melhoram o fluxo de trabalho. A LGPD tem grandes impactos na saúde por entender o crescimento na utilização de sistemas e
automatização nesta área.

CONCLUSOES
O eixo principal dessa pesquisa científica objetivou um(#38)#8239;estudo de meios(#38)#8239;e formas para que os recursos digitais e a Inteligência Artificial
possam facilitar o relacionamento médico x paciente, com o planejamento de um sistema de telemedicina para anamnese de consulta e um estudo detalhado de
tecnologia, algoritmos e busca de inovação.

REFERENCIAS

MEDICINA S/A. GetConnect incorpora IA em plataforma de telemedicina. 2020. Disponível em: (#60)https://medicinasa.com.br/getconnect-inteligencia-
artificial/(#62) Acesso em: 01/10/2020. SAS Institute. A Próxima Era da Inteligência Analítica: Inteligência Artificial. 2020. Disponível em:
(#60)https://www.sas.com/pt_br/offers/2017/next-analytics-age-artificial-intelligence.html?
utm_source=Google(#38)utm_medium=Search(#38)utm_campaign=AI(#38)gclid=CjwKCAjwwab7BRBAEiwAapqpTO3AMXizy7BRW7iFFggmIzQJAmAmXLttGs71UFs-
ng_ZzNcOhUPs9hoCegcQAvD_BwE(#62) Acesso em: 01/10/2020. MIT Technology Review. A Inteligência Artificial (IA) médica do Google foi supereficiente em
laboratório. Na vida real, a história foi diferente. 2020. Disponível em: (#60)https://mittechreview.com.br/a-inteligencia-artificial-ia-medica-do-google-foi-
supereficiente-em-laboratorio-na-vida-real-a-historia-foi-diferente/(#62) Acesso em: 01/10/2020.
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Marcela Maria Pandolfi

TITULO EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA ESCOLARES

INTRODUCAO

O aumento da produção de alimentos processados, rápida urbanização, mudança de estilo de vida deram lugar a alterações nos padrões alimentares. Torna-se cada
dia mais difícil estabelecer hábitos saudáveis de alimentação, e é na infância que esses se iniciam e consolidam. Estratégias de Educação Alimentar e Nutricional
(EAN) são grandes aliadas para promoção de hábitos alimentares saudáveis. Para que ações de EAN com crianças sejam efetivas, deve-se considerar uso de
metodologias lúdicas e dinâmicas de modo a explorar criatividade e imaginação, buscando proporcionar ambiente de ensino favorável. O ambiente escolar é propício
e deve ser utilizado com objetivo de contribuir para o processo de construção/afirmação da identidade alimentar durante a infância. Em termos de políticas públicas,
duas ações são estratégicas: o Programa de Saúde na Escola (PSE) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O PSE desenvolve ações de prevenção,
promoção e atenção à saúde dos estudantes da rede pública de educação através da articulação local com Sistema Único de Saúde (SUS), o PNAE oferece
alimentação escolar e ações de EAN a estudantes de todas as etapas da educação básica pública.

OBJETIVOS Descrever atividades de educação nutricional infantil encontradas na literatura.

METODOLOGIA Foi realizada revisão bibliográfica, com levantamento de dados sobre o tema estudado.

RESULTADOS

Estudo realizado em escola em Aracaju, relata o sucesso de uma ação de EAN para escolares de 5 a 10 anos. As ações educativas realizadas estão inseridas no
estágio curricular de Nutrição Social abrangência Saúde Pública, tendo como enfoque principal incentivo a alimentação saudável, e, como estratégia, o lúdico e
dinâmico do ensino-aprendizagem. As ações foram analisadas subjetivamente mediante feedback ao término de cada atividade. Foram considerados satisfatórios
no que concerne a conscientização dos hábitos saudáveis e qualidade de vida, destacando interação expressiva e amistosa do público alvo. A Universidade do Ceará
realizou estudo com escolares obesos de 6 a 8 anos de duas escolas particulares de Fortaleza, através da caracterização do comportamento alimentar do grupo
investigado quanto ao número de refeições diárias, consumo diário de alimentos dos grupos da pirâmide alimentar, substituições e hábitos da ingestão de líquidos
durante as refeições e verificação de mudanças no comportamento alimentar do grupo pesquisado após intervenção educativa. Houve aumento do consumo de
frutas, verduras e diminuição de refrigerantes e doces.

CONCLUSOES
São inegáveis as conquistas das ações de EAN no âmbito escolar. Todas ações visam avanço no processo de EAN e, consequentemente, o consumo consciente de
alimentos saudáveis que elevam qualidade de vida e previnem doenças diretamente relacionadas a maus hábitos alimentares.

REFERENCIAS

Borsoi AT, Teo CRPA, Mussio BR. Educação alimentar e nutricional no ambiente escolar: uma revisão integrativa. RIAEE – Revista Ibero-Americana de Estudos em
Educação, v. 11, n. 3, p.1441-1460, 2016. Mendonça ACN, Seabra LBG, Maia SCC. A importância da arte interativa e lúdica na Educação Nutricional para Escolares:
Relato de Experiência. Universidade Tiradentes/Nutrição/Aracaju, SE. Outubro/2016. Baroni WSGV, Menezes JBF, Castro SMV. Avaliação da eficiência da educação
nutricional em escolares obesos. Nutrivisa, 3(3):145-154.
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TITULO Compreendendo a sífilis congênita por meio do olhar materno: revisão integrativa da literatura

INTRODUCAO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), causada pela bactéria Treponema pallidum, podendo manifestar-se e desenvolver-se nos estágios primário,
secundário, latente e terciário. É transmitida pelo contato sexual desprotegido com pessoa infectada e de mãe para filho durante a gestação (transmissão vertical) ou
parto1. A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que a sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo e que é a causadora de 300 mil mortes
fetais e neonatais, e coloca mais de 200 mil crianças em risco de morte prematura2,3.

OBJETIVOS Compreender, por meio da revisão de literatura, a percepção da doença das mães de recém-nascidos diagnosticados com sífilis congênita.

METODOLOGIA
Revisão sistemática integrativa da literatura, utilizando os descritores: Sífilis Congênita; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa; e Enfermagem Neonatal.
Consultou-se para a busca o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF). A amostra foi composta por seis artigos.

RESULTADOS

Dos seis artigos selecionados emergiram-se três categorias: “Sentimentos das mães frente à Sífilis Congênita”, “Conhecimento das puérperas sobre à Sífilis
Congênita” e “O impacto da Sífilis Congênita na vida das puérperas”. Ao analisar tais categorias foi possível compreender que a sífilis congênita é algo temido pelas
puérpera, sendo de fundamental importância que o enfermeiro durante a consulta de pré-natal, que trabalha em unidades de alojamento conjunto e que está a frente
da consulta puerperal possa oferecer uma assistência de qualidade durante todo período gravídico-puerperal por meio de informações e adequado tratamento ao
casal infectado com sifilis.

CONCLUSOES

Os impactos da sifilis congênita a saúde do recém-nascido, relatados pelas puérperas nos estudos analisados, interferiram diretamente na saúde materno-fetal, e na
qualidade de vida dos mesmos, sendo a assistência prestada de forma holística e humanizada a mudança necessária para a qualidade no cuidado em saúde e
mudança da realidade. Neste contexto, a consulta e a assistência de enfermagem de qualidade ao binômio, bem como a notificação dos casos, é essencial para o
controle da infecção/doença materna e neonatal.

REFERENCIAS

1. Ministério da Saúde [internet]. São Paulo; 2020. [acesso em 2020 mar 26]. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sifilis. 2. Cavalcante AL, Brito
SMF, Benzaken AS, Rohlfs DB, Duarte E, Ferreira GS, et al. Boletim Epidemiológico: Sífilis 2017. Brasília: Ministério da Saúde (BR). Secretária de Vigilância em Saúde.
[Internet]. 2017 [acesso em 05 maio 2020]; 48(36). Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/ boletim-epidemiologico-de-sifilis-2017. 3. Silva JG da,
Gomes GC, Ribeiro JP, Jung BC de,Nörberg PK de O, Mota MS. Sífilis gestacional: repercussões para a puérpera. Cogitare enferm. [Internet]. 2019 [acesso em 05
maio 2020]; 24. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.65578
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Carla Regiani Conde

TITULO Compreendendo a sífilis congênita por meio do olhar materno: revisão integrativa da literatura

INTRODUCAO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), causada pela bactéria Treponema pallidum, podendo manifestar-se e desenvolver-se nos estágios primário,
secundário, latente e terciário. É transmitida pelo contato sexual desprotegido com pessoa infectada e de mãe para filho durante a gestação (transmissão vertical) ou
parto1. A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que a sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo e que é a causadora de 300 mil mortes
fetais e neonatais, e coloca mais de 200 mil crianças em risco de morte prematura2,3.

OBJETIVOS Compreender, por meio da revisão de literatura, a percepção da doença das mães de recém-nascidos diagnosticados com sífilis congênita.

METODOLOGIA
Revisão sistemática integrativa da literatura, utilizando os descritores: Sífilis Congênita; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa; e Enfermagem Neonatal.
Consultou-se para a busca o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF). A amostra foi composta por seis artigos.

RESULTADOS

Dos seis artigos selecionados emergiram-se três categorias: “Sentimentos das mães frente à Sífilis Congênita”, “Conhecimento das puérperas sobre à Sífilis
Congênita” e “O impacto da Sífilis Congênita na vida das puérperas”. Ao analisar tais categorias foi possível compreender que a sífilis congênita é algo temido pelas
puérpera, sendo de fundamental importância que o enfermeiro durante a consulta de pré-natal, que trabalha em unidades de alojamento conjunto e que está a frente
da consulta puerperal possa oferecer uma assistência de qualidade durante todo período gravídico-puerperal por meio de informações e adequado tratamento ao
casal infectado com sifilis.

CONCLUSOES

Os impactos da sifilis congênita a saúde do recém-nascido, relatados pelas puérperas nos estudos analisados, interferiram diretamente na saúde materno-fetal, e na
qualidade de vida dos mesmos, sendo a assistência prestada de forma holística e humanizada a mudança necessária para a qualidade no cuidado em saúde e
mudança da realidade. Neste contexto, a consulta e a assistência de enfermagem de qualidade ao binômio, bem como a notificação dos casos, é essencial para o
controle da infecção/doença materna e neonatal.

REFERENCIAS

1. Ministério da Saúde [internet]. São Paulo; 2020. [acesso em 2020 mar 26]. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sifilis. 2. Cavalcante AL, Brito
SMF, Benzaken AS, Rohlfs DB, Duarte E, Ferreira GS, et al. Boletim Epidemiológico: Sífilis 2017. Brasília: Ministério da Saúde (BR). Secretária de Vigilância em Saúde.
[Internet]. 2017 [acesso em 05 maio 2020]; 48(36). Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/ boletim-epidemiologico-de-sifilis-2017. 3. Silva JG da,
Gomes GC, Ribeiro JP, Jung BC de,Nörberg PK de O, Mota MS. Sífilis gestacional: repercussões para a puérpera. Cogitare enferm. [Internet]. 2019 [acesso em 05
maio 2020]; 24. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.65578
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Carla Regiani Conde

TITULO Compreendendo a sífilis congênita por meio do olhar materno: revisão integrativa da literatura

INTRODUCAO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), causada pela bactéria Treponema pallidum, podendo manifestar-se e desenvolver-se nos estágios primário,
secundário, latente e terciário. É transmitida pelo contato sexual desprotegido com pessoa infectada e de mãe para filho durante a gestação (transmissão vertical) ou
parto1. A Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que a sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo e que é a causadora de 300 mil mortes
fetais e neonatais, e coloca mais de 200 mil crianças em risco de morte prematura2,3.

OBJETIVOS Compreender, por meio da revisão de literatura, a percepção da doença das mães de recém-nascidos diagnosticados com sífilis congênita.

METODOLOGIA
Revisão sistemática integrativa da literatura, utilizando os descritores: Sífilis Congênita; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa; e Enfermagem Neonatal.
Consultou-se para a busca o portal da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF). A amostra foi composta por seis artigos.

RESULTADOS

Dos seis artigos selecionados emergiram-se três categorias: “Sentimentos das mães frente à Sífilis Congênita”, “Conhecimento das puérperas sobre à Sífilis
Congênita” e “O impacto da Sífilis Congênita na vida das puérperas”. Ao analisar tais categorias foi possível compreender que a sífilis congênita é algo temido pelas
puérpera, sendo de fundamental importância que o enfermeiro durante a consulta de pré-natal, que trabalha em unidades de alojamento conjunto e que está a frente
da consulta puerperal possa oferecer uma assistência de qualidade durante todo período gravídico-puerperal por meio de informações e adequado tratamento ao
casal infectado com sifilis.

CONCLUSOES

Os impactos da sifilis congênita a saúde do recém-nascido, relatados pelas puérperas nos estudos analisados, interferiram diretamente na saúde materno-fetal, e na
qualidade de vida dos mesmos, sendo a assistência prestada de forma holística e humanizada a mudança necessária para a qualidade no cuidado em saúde e
mudança da realidade. Neste contexto, a consulta e a assistência de enfermagem de qualidade ao binômio, bem como a notificação dos casos, é essencial para o
controle da infecção/doença materna e neonatal.

REFERENCIAS

1. Ministério da Saúde [internet]. São Paulo; 2020. [acesso em 2020 mar 26]. Disponível em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sifilis. 2. Cavalcante AL, Brito
SMF, Benzaken AS, Rohlfs DB, Duarte E, Ferreira GS, et al. Boletim Epidemiológico: Sífilis 2017. Brasília: Ministério da Saúde (BR). Secretária de Vigilância em Saúde.
[Internet]. 2017 [acesso em 05 maio 2020]; 48(36). Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/ boletim-epidemiologico-de-sifilis-2017. 3. Silva JG da,
Gomes GC, Ribeiro JP, Jung BC de,Nörberg PK de O, Mota MS. Sífilis gestacional: repercussões para a puérpera. Cogitare enferm. [Internet]. 2019 [acesso em 05
maio 2020]; 24. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.65578
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Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO Relacao do medico pediatra e a promoção da saude no ambiente escolar de crianças adolescentes

INTRODUCAO

A inter-relação de setores sociais é uma necessidade há muitos anos no que se refere à assistência, atenção e seguridade social da população de maneira geral.
Uma relação intrínseca e enfática entre a educação básica e atenção primária à saúde traria muitos benefícios no que tange a relação saúde e doença no âmbito da
pediatria. Objetivando, sobretudo, inúmeros proventos e benfeitorias na prevenção de doenças consideradas endêmicas de determinadas regiões e também na
promoção à saúde forma.

OBJETIVOS
Analisar a relação do médico pediatra e a promoção do saúde no ambiente escolar de crianças e adolescentes, através dos proventos que tal relação traz para a
saúde escolar.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de janeiro de 2009 a julho de 2020. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O pediatra é um profissional chave na assistência à saúde promovendo cuidado e precauções. A educação básica deve receber de forma periódica este profissional,
que pode contribuir com a organização escolar, entendendo o cotidiano local através de um trabalho de territorialização e ambientação, podendo trazer
conhecimentos, ideias e aprimoramentos, além de buscar soluções que visem a minimizar, reduzir ou erradicar a incidência e/ou prevalência de determinadas
doenças das populações pediátricas de escolas, creches e centros educacionais. Deve-se ressaltar que não apenas o profissional pediatra traria solução aos
problemas relacionados a saúde escolar. Mas sim uma equipe conjunta e multidisciplinar de técnico em saúde, agentes de saúde, enfermagem e demais áreas da
saúde afim de um trabalho não apenas pontua e isolado, como se vê nos dias atuais, e sim de ações continuas, integradas e articuladas de maneira critica e reflexiva
adequando as necessidades locais.

CONCLUSOES

O pediatra poderá atuar diretamente na assistência em atendimentos de consultas, mas sobretudo na realização de palestras, dinâmicas e projetos que envolvam
tanto os discentes como os docentes e demais profissionais dos centros educacionais, podendo expandir para os responsáveis das crianças. Fomentando a
promoção e prevenção à saúde nos moldes e princípios do SUS: de integralidade, considerando as crianças e adolescentes como um todo, atendendo suas
necessidades; de equidade, objetivando reduzir as desigualdades e contribuir para a garantia do direito à saúde a todos, sem distinções.

REFERENCIAS

SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788 Peduzzi M, Norman IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação interprofissional: formação de profissionais
de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. Rev Esc Enferm. USP 2013; pp.977-983. SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de
Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788.
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3460851 - GEORGIA DE SA CAVALCANTE TEIXEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO Relacao do medico pediatra e a promoção da saude no ambiente escolar de crianças adolescentes

INTRODUCAO

A inter-relação de setores sociais é uma necessidade há muitos anos no que se refere à assistência, atenção e seguridade social da população de maneira geral.
Uma relação intrínseca e enfática entre a educação básica e atenção primária à saúde traria muitos benefícios no que tange a relação saúde e doença no âmbito da
pediatria. Objetivando, sobretudo, inúmeros proventos e benfeitorias na prevenção de doenças consideradas endêmicas de determinadas regiões e também na
promoção à saúde forma.

OBJETIVOS
Analisar a relação do médico pediatra e a promoção do saúde no ambiente escolar de crianças e adolescentes, através dos proventos que tal relação traz para a
saúde escolar.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de janeiro de 2009 a julho de 2020. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O pediatra é um profissional chave na assistência à saúde promovendo cuidado e precauções. A educação básica deve receber de forma periódica este profissional,
que pode contribuir com a organização escolar, entendendo o cotidiano local através de um trabalho de territorialização e ambientação, podendo trazer
conhecimentos, ideias e aprimoramentos, além de buscar soluções que visem a minimizar, reduzir ou erradicar a incidência e/ou prevalência de determinadas
doenças das populações pediátricas de escolas, creches e centros educacionais. Deve-se ressaltar que não apenas o profissional pediatra traria solução aos
problemas relacionados a saúde escolar. Mas sim uma equipe conjunta e multidisciplinar de técnico em saúde, agentes de saúde, enfermagem e demais áreas da
saúde afim de um trabalho não apenas pontua e isolado, como se vê nos dias atuais, e sim de ações continuas, integradas e articuladas de maneira critica e reflexiva
adequando as necessidades locais.

CONCLUSOES

O pediatra poderá atuar diretamente na assistência em atendimentos de consultas, mas sobretudo na realização de palestras, dinâmicas e projetos que envolvam
tanto os discentes como os docentes e demais profissionais dos centros educacionais, podendo expandir para os responsáveis das crianças. Fomentando a
promoção e prevenção à saúde nos moldes e princípios do SUS: de integralidade, considerando as crianças e adolescentes como um todo, atendendo suas
necessidades; de equidade, objetivando reduzir as desigualdades e contribuir para a garantia do direito à saúde a todos, sem distinções.

REFERENCIAS

SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788 Peduzzi M, Norman IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação interprofissional: formação de profissionais
de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. Rev Esc Enferm. USP 2013; pp.977-983. SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de
Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788.
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3509176 - CAIO VINICIUS DA FONSECA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO Relacao do medico pediatra e a promoção da saude no ambiente escolar de crianças adolescentes

INTRODUCAO

A inter-relação de setores sociais é uma necessidade há muitos anos no que se refere à assistência, atenção e seguridade social da população de maneira geral.
Uma relação intrínseca e enfática entre a educação básica e atenção primária à saúde traria muitos benefícios no que tange a relação saúde e doença no âmbito da
pediatria. Objetivando, sobretudo, inúmeros proventos e benfeitorias na prevenção de doenças consideradas endêmicas de determinadas regiões e também na
promoção à saúde forma.

OBJETIVOS
Analisar a relação do médico pediatra e a promoção do saúde no ambiente escolar de crianças e adolescentes, através dos proventos que tal relação traz para a
saúde escolar.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de janeiro de 2009 a julho de 2020. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O pediatra é um profissional chave na assistência à saúde promovendo cuidado e precauções. A educação básica deve receber de forma periódica este profissional,
que pode contribuir com a organização escolar, entendendo o cotidiano local através de um trabalho de territorialização e ambientação, podendo trazer
conhecimentos, ideias e aprimoramentos, além de buscar soluções que visem a minimizar, reduzir ou erradicar a incidência e/ou prevalência de determinadas
doenças das populações pediátricas de escolas, creches e centros educacionais. Deve-se ressaltar que não apenas o profissional pediatra traria solução aos
problemas relacionados a saúde escolar. Mas sim uma equipe conjunta e multidisciplinar de técnico em saúde, agentes de saúde, enfermagem e demais áreas da
saúde afim de um trabalho não apenas pontua e isolado, como se vê nos dias atuais, e sim de ações continuas, integradas e articuladas de maneira critica e reflexiva
adequando as necessidades locais.

CONCLUSOES

O pediatra poderá atuar diretamente na assistência em atendimentos de consultas, mas sobretudo na realização de palestras, dinâmicas e projetos que envolvam
tanto os discentes como os docentes e demais profissionais dos centros educacionais, podendo expandir para os responsáveis das crianças. Fomentando a
promoção e prevenção à saúde nos moldes e princípios do SUS: de integralidade, considerando as crianças e adolescentes como um todo, atendendo suas
necessidades; de equidade, objetivando reduzir as desigualdades e contribuir para a garantia do direito à saúde a todos, sem distinções.

REFERENCIAS

SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788 Peduzzi M, Norman IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação interprofissional: formação de profissionais
de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. Rev Esc Enferm. USP 2013; pp.977-983. SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de
Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788.
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3681441 - RAPHAEL BALDARENA MORAIS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO Relacao do medico pediatra e a promoção da saude no ambiente escolar de crianças adolescentes

INTRODUCAO

A inter-relação de setores sociais é uma necessidade há muitos anos no que se refere à assistência, atenção e seguridade social da população de maneira geral.
Uma relação intrínseca e enfática entre a educação básica e atenção primária à saúde traria muitos benefícios no que tange a relação saúde e doença no âmbito da
pediatria. Objetivando, sobretudo, inúmeros proventos e benfeitorias na prevenção de doenças consideradas endêmicas de determinadas regiões e também na
promoção à saúde forma.

OBJETIVOS
Analisar a relação do médico pediatra e a promoção do saúde no ambiente escolar de crianças e adolescentes, através dos proventos que tal relação traz para a
saúde escolar.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de janeiro de 2009 a julho de 2020. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O pediatra é um profissional chave na assistência à saúde promovendo cuidado e precauções. A educação básica deve receber de forma periódica este profissional,
que pode contribuir com a organização escolar, entendendo o cotidiano local através de um trabalho de territorialização e ambientação, podendo trazer
conhecimentos, ideias e aprimoramentos, além de buscar soluções que visem a minimizar, reduzir ou erradicar a incidência e/ou prevalência de determinadas
doenças das populações pediátricas de escolas, creches e centros educacionais. Deve-se ressaltar que não apenas o profissional pediatra traria solução aos
problemas relacionados a saúde escolar. Mas sim uma equipe conjunta e multidisciplinar de técnico em saúde, agentes de saúde, enfermagem e demais áreas da
saúde afim de um trabalho não apenas pontua e isolado, como se vê nos dias atuais, e sim de ações continuas, integradas e articuladas de maneira critica e reflexiva
adequando as necessidades locais.

CONCLUSOES

O pediatra poderá atuar diretamente na assistência em atendimentos de consultas, mas sobretudo na realização de palestras, dinâmicas e projetos que envolvam
tanto os discentes como os docentes e demais profissionais dos centros educacionais, podendo expandir para os responsáveis das crianças. Fomentando a
promoção e prevenção à saúde nos moldes e princípios do SUS: de integralidade, considerando as crianças e adolescentes como um todo, atendendo suas
necessidades; de equidade, objetivando reduzir as desigualdades e contribuir para a garantia do direito à saúde a todos, sem distinções.

REFERENCIAS

SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788 Peduzzi M, Norman IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação interprofissional: formação de profissionais
de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. Rev Esc Enferm. USP 2013; pp.977-983. SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de
Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788.

Página 579



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11484 Medicina 3 - Extensão 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3775895 - CAROLINA CAMARGO PINCELI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO Relacao do medico pediatra e a promoção da saude no ambiente escolar de crianças adolescentes

INTRODUCAO

A inter-relação de setores sociais é uma necessidade há muitos anos no que se refere à assistência, atenção e seguridade social da população de maneira geral.
Uma relação intrínseca e enfática entre a educação básica e atenção primária à saúde traria muitos benefícios no que tange a relação saúde e doença no âmbito da
pediatria. Objetivando, sobretudo, inúmeros proventos e benfeitorias na prevenção de doenças consideradas endêmicas de determinadas regiões e também na
promoção à saúde forma.

OBJETIVOS
Analisar a relação do médico pediatra e a promoção do saúde no ambiente escolar de crianças e adolescentes, através dos proventos que tal relação traz para a
saúde escolar.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de janeiro de 2009 a julho de 2020. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O pediatra é um profissional chave na assistência à saúde promovendo cuidado e precauções. A educação básica deve receber de forma periódica este profissional,
que pode contribuir com a organização escolar, entendendo o cotidiano local através de um trabalho de territorialização e ambientação, podendo trazer
conhecimentos, ideias e aprimoramentos, além de buscar soluções que visem a minimizar, reduzir ou erradicar a incidência e/ou prevalência de determinadas
doenças das populações pediátricas de escolas, creches e centros educacionais. Deve-se ressaltar que não apenas o profissional pediatra traria solução aos
problemas relacionados a saúde escolar. Mas sim uma equipe conjunta e multidisciplinar de técnico em saúde, agentes de saúde, enfermagem e demais áreas da
saúde afim de um trabalho não apenas pontua e isolado, como se vê nos dias atuais, e sim de ações continuas, integradas e articuladas de maneira critica e reflexiva
adequando as necessidades locais.

CONCLUSOES

O pediatra poderá atuar diretamente na assistência em atendimentos de consultas, mas sobretudo na realização de palestras, dinâmicas e projetos que envolvam
tanto os discentes como os docentes e demais profissionais dos centros educacionais, podendo expandir para os responsáveis das crianças. Fomentando a
promoção e prevenção à saúde nos moldes e princípios do SUS: de integralidade, considerando as crianças e adolescentes como um todo, atendendo suas
necessidades; de equidade, objetivando reduzir as desigualdades e contribuir para a garantia do direito à saúde a todos, sem distinções.

REFERENCIAS

SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788 Peduzzi M, Norman IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação interprofissional: formação de profissionais
de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. Rev Esc Enferm. USP 2013; pp.977-983. SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de
Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788.
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3801446 - RAFAEL GLEREAN GHISELLI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO Relacao do medico pediatra e a promoção da saude no ambiente escolar de crianças adolescentes

INTRODUCAO

A inter-relação de setores sociais é uma necessidade há muitos anos no que se refere à assistência, atenção e seguridade social da população de maneira geral.
Uma relação intrínseca e enfática entre a educação básica e atenção primária à saúde traria muitos benefícios no que tange a relação saúde e doença no âmbito da
pediatria. Objetivando, sobretudo, inúmeros proventos e benfeitorias na prevenção de doenças consideradas endêmicas de determinadas regiões e também na
promoção à saúde forma.

OBJETIVOS
Analisar a relação do médico pediatra e a promoção do saúde no ambiente escolar de crianças e adolescentes, através dos proventos que tal relação traz para a
saúde escolar.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de janeiro de 2009 a julho de 2020. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O pediatra é um profissional chave na assistência à saúde promovendo cuidado e precauções. A educação básica deve receber de forma periódica este profissional,
que pode contribuir com a organização escolar, entendendo o cotidiano local através de um trabalho de territorialização e ambientação, podendo trazer
conhecimentos, ideias e aprimoramentos, além de buscar soluções que visem a minimizar, reduzir ou erradicar a incidência e/ou prevalência de determinadas
doenças das populações pediátricas de escolas, creches e centros educacionais. Deve-se ressaltar que não apenas o profissional pediatra traria solução aos
problemas relacionados a saúde escolar. Mas sim uma equipe conjunta e multidisciplinar de técnico em saúde, agentes de saúde, enfermagem e demais áreas da
saúde afim de um trabalho não apenas pontua e isolado, como se vê nos dias atuais, e sim de ações continuas, integradas e articuladas de maneira critica e reflexiva
adequando as necessidades locais.

CONCLUSOES

O pediatra poderá atuar diretamente na assistência em atendimentos de consultas, mas sobretudo na realização de palestras, dinâmicas e projetos que envolvam
tanto os discentes como os docentes e demais profissionais dos centros educacionais, podendo expandir para os responsáveis das crianças. Fomentando a
promoção e prevenção à saúde nos moldes e princípios do SUS: de integralidade, considerando as crianças e adolescentes como um todo, atendendo suas
necessidades; de equidade, objetivando reduzir as desigualdades e contribuir para a garantia do direito à saúde a todos, sem distinções.

REFERENCIAS

SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde
coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788 Peduzzi M, Norman IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação interprofissional: formação de profissionais
de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. Rev Esc Enferm. USP 2013; pp.977-983. SILVA, Carlos dos Santos and BODSTEIN, Regina Cele de
Andrade.Referencial teórico sobre práticas intersetoriais em Promoção da Saúde na Escola. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2016, vol.21, n.6, pp.1777-1788.
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3668754 - DAIANNE FERREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO ALCANCE DO AUTOCUIDADO E ENVELHECIMENTO ATIVO: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

INTRODUCAO
Nos últimos dez anos, houve um aumento significativo no uso de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). As PICS trazem como princípio essencial
a participação do indivíduo na sua terapêutica por meio de uma abordagem em saúde integrada ao corpo, mente e bem-estar.

OBJETIVOS Analisar o uso das PICS para o alcance do autocuidado e envelhecimento ativo.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela pergunta: “Como o uso das PICS pode incentivar o autocuidado de idosos para um envelhecimento ativo?” A busca
dos dados foi realizada em diretório de revistas, bases e portais nacionais e internacionais, a saber: SCIELO, MEDLINE, CAPES-MEC, BDENF, LILACS, PUBMED e BVS-
MTCI. A coleta foi realizada em junho de 2020 utilizando os descritores e termos MeSH “aged”, “integrative medicine”, “complementary therapies”, “self-care”,
“healthy aging” e “health of the elderly”, respeitando a especificidade de cada plataforma. Foram incluídos estudos que continham no título ou resumo algum dos
descritores; participantes adultos e com 60 anos e mais, desfecho relacionado para o autocuidado e/ou envelhecimento ativo. Para a síntese e análise dos dados foi
construída tabela no Excel®, com as seguintes informações: base de dados; título do estudo; autores; ano/periódico; objetivo(s); metodologia; população estudada;
principais resultados e considerações finais.

RESULTADOS

Localizaram-se 2.820 artigos que foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão. Destes, 27 foram pré-selecionados e, após a leitura na íntegra, 14 artigos
foram incluídos neste estudo. Observou-se publicações do período de 2007 a 2019, sendo em sua maioria da literatura internacional com pesquisas desenvolvidas
por métodos qualitativos, realizadas na população adulta e idosa. Na análise dos dados emergiram duas categorias: “Alcançando o autocuidado em saúde” e “Em
busca do envelhecimento ativo”. O autocuidado traz uma abordagem integral da saúde e, aliado ao uso das PICS, incentiva a participação ativa do usuário no controle
e na gestão de sua saúde. As PICS trouxeram uma perspectiva mais otimista em relação ao envelhecimento, criando alternativas para vivenciar o processo de
envelhecer de maneira ativa.

CONCLUSOES
O uso das PICS na assistência à saúde do idoso pode proporcionar um olhar mais consciente para si e para os aspectos da vida a serem melhorados. Incentivar
idosos para o autocuidado é favorecer a experiência do envelhecer ativo e saudável.

REFERENCIAS

1. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs. 2005 Dec;52(5):546-53 2. Fries CJ. Older adults’ use of complementary and
alternative medical therapies to resist biomedicalization of aging. J Aging Stud. 2014;28:1-10 3. Minayo MCS (org.); Deslandes SF; Neto OC; Gomes R. Pesquisa
social: teoria, método e criatividade. 28 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2009 4. Votova K, Wister AV. Self-care dimensions of complementary and alternative medicine use
among older adults. Gerontology. 2007;53(1):21-7
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3394735 - GABRIELLA MAYUMI GONCALVES KITAMURA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO O PAPEL DO MÉDICO PEDIATRA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISFORIA DE GENERO

INTRODUCAO

Disforia de gênero nada mais é do que todo estresse, angustia, preocupação e incômodo causado devido a incongruência entre sexo biológico (características
genitais presentes ao nascimento) e a identidade de gênero (experiência emocional, afetiva e psicossocial de uma pessoa enquanto feminina, masculina ou nenhum
destes). Neste sentido, pessoas cujas identidades de gênero não correspondem aos sexos biológicos conferidos ao nascimento são nomeadas como transgêneros
ou transexuais.

OBJETIVOS Analisar e evidenciar o papel do profissional pediatra no atendimento à crianças e adolescentes com disforia de gênero

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de julho de 2008 a julho de 2018. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O que se observa nos últimos anos é um aumento do número de crianças e adolescentes que procuram avaliação médica por causa da não concordância de gênero.
Fazer o diagnóstico de disforia de gênero é muito delicado, trabalho complicado e minucioso, devendo ser realizado por uma equipe interdisciplinar. As crianças
podem expressar a convicção de serem do sexo oposto ou de não estarem contentes com suas características sexuais, preferindo roupas, brinquedos, e brincadeiras
culturalmente ligados ao sexo oposto ao seu biologico, já os adolescentes o desacordo com o sexo biológico, é notado com as mudanças corporais da puberdade,
provocando problemas psicológicos e sociais. Entretanto vale ressaltar que não é apenas uma criança e adolescente apresentar tais características para considerá-
las transgêneros, existem critérios que levam em consideração além das preferencias, a intensidade e a cronologia temporal. No que se refere a tratamento tem-se a
terapia hormonal e a cirurgia, que podem ser lançados de mão em alguns casos, devendo apenas serem orientadas em centros de referência após um período
prolongado de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e comportamental, vale ressaltar que esses tratamentos têm indicações precisas e restritas devido aos
vários problemas sociais e de comportamento enfrentados por estes pacientes

CONCLUSOES

O papel do pediatra é de extrema relevância na equipe multidisciplinar, que possibilitará o melhor apoio psicossocial e orientação nas difíceis decisões sobre
terapias, tratamentos ou intervenções médicas, considerando também os direitos das crianças e adolescentes, assim como o papel de seus familiares. Diante de
casos de descompasso com o sexo biológico, os profissionais de saúde têm a responsabilidade e dever de ouvir, acolher, orientar e auxiliar na tomada de medidas e
decisões.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association - APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM -5. 5th ed. Washington: American Psychiatric Association;
2013. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Adolescência. Guia Prático de Atualização: Disforia de Gênero [Internet]; 2017. [acesso 2019 Fev
26]. Disponível em: goo.gl/dfMHEz Utler G, De Graaf N, Wren B, Carmichael P. Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria. Arch Dis
Child. 2018;103(7):631-6. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-314992
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3460851 - GEORGIA DE SA CAVALCANTE TEIXEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO O PAPEL DO MÉDICO PEDIATRA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISFORIA DE GENERO

INTRODUCAO

Disforia de gênero nada mais é do que todo estresse, angustia, preocupação e incômodo causado devido a incongruência entre sexo biológico (características
genitais presentes ao nascimento) e a identidade de gênero (experiência emocional, afetiva e psicossocial de uma pessoa enquanto feminina, masculina ou nenhum
destes). Neste sentido, pessoas cujas identidades de gênero não correspondem aos sexos biológicos conferidos ao nascimento são nomeadas como transgêneros
ou transexuais.

OBJETIVOS Analisar e evidenciar o papel do profissional pediatra no atendimento à crianças e adolescentes com disforia de gênero

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de julho de 2008 a julho de 2018. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O que se observa nos últimos anos é um aumento do número de crianças e adolescentes que procuram avaliação médica por causa da não concordância de gênero.
Fazer o diagnóstico de disforia de gênero é muito delicado, trabalho complicado e minucioso, devendo ser realizado por uma equipe interdisciplinar. As crianças
podem expressar a convicção de serem do sexo oposto ou de não estarem contentes com suas características sexuais, preferindo roupas, brinquedos, e brincadeiras
culturalmente ligados ao sexo oposto ao seu biologico, já os adolescentes o desacordo com o sexo biológico, é notado com as mudanças corporais da puberdade,
provocando problemas psicológicos e sociais. Entretanto vale ressaltar que não é apenas uma criança e adolescente apresentar tais características para considerá-
las transgêneros, existem critérios que levam em consideração além das preferencias, a intensidade e a cronologia temporal. No que se refere a tratamento tem-se a
terapia hormonal e a cirurgia, que podem ser lançados de mão em alguns casos, devendo apenas serem orientadas em centros de referência após um período
prolongado de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e comportamental, vale ressaltar que esses tratamentos têm indicações precisas e restritas devido aos
vários problemas sociais e de comportamento enfrentados por estes pacientes

CONCLUSOES

O papel do pediatra é de extrema relevância na equipe multidisciplinar, que possibilitará o melhor apoio psicossocial e orientação nas difíceis decisões sobre
terapias, tratamentos ou intervenções médicas, considerando também os direitos das crianças e adolescentes, assim como o papel de seus familiares. Diante de
casos de descompasso com o sexo biológico, os profissionais de saúde têm a responsabilidade e dever de ouvir, acolher, orientar e auxiliar na tomada de medidas e
decisões.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association - APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM -5. 5th ed. Washington: American Psychiatric Association;
2013. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Adolescência. Guia Prático de Atualização: Disforia de Gênero [Internet]; 2017. [acesso 2019 Fev
26]. Disponível em: goo.gl/dfMHEz Utler G, De Graaf N, Wren B, Carmichael P. Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria. Arch Dis
Child. 2018;103(7):631-6. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-314992
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Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO O PAPEL DO MÉDICO PEDIATRA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISFORIA DE GENERO

INTRODUCAO

Disforia de gênero nada mais é do que todo estresse, angustia, preocupação e incômodo causado devido a incongruência entre sexo biológico (características
genitais presentes ao nascimento) e a identidade de gênero (experiência emocional, afetiva e psicossocial de uma pessoa enquanto feminina, masculina ou nenhum
destes). Neste sentido, pessoas cujas identidades de gênero não correspondem aos sexos biológicos conferidos ao nascimento são nomeadas como transgêneros
ou transexuais.

OBJETIVOS Analisar e evidenciar o papel do profissional pediatra no atendimento à crianças e adolescentes com disforia de gênero

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de julho de 2008 a julho de 2018. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O que se observa nos últimos anos é um aumento do número de crianças e adolescentes que procuram avaliação médica por causa da não concordância de gênero.
Fazer o diagnóstico de disforia de gênero é muito delicado, trabalho complicado e minucioso, devendo ser realizado por uma equipe interdisciplinar. As crianças
podem expressar a convicção de serem do sexo oposto ou de não estarem contentes com suas características sexuais, preferindo roupas, brinquedos, e brincadeiras
culturalmente ligados ao sexo oposto ao seu biologico, já os adolescentes o desacordo com o sexo biológico, é notado com as mudanças corporais da puberdade,
provocando problemas psicológicos e sociais. Entretanto vale ressaltar que não é apenas uma criança e adolescente apresentar tais características para considerá-
las transgêneros, existem critérios que levam em consideração além das preferencias, a intensidade e a cronologia temporal. No que se refere a tratamento tem-se a
terapia hormonal e a cirurgia, que podem ser lançados de mão em alguns casos, devendo apenas serem orientadas em centros de referência após um período
prolongado de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e comportamental, vale ressaltar que esses tratamentos têm indicações precisas e restritas devido aos
vários problemas sociais e de comportamento enfrentados por estes pacientes

CONCLUSOES

O papel do pediatra é de extrema relevância na equipe multidisciplinar, que possibilitará o melhor apoio psicossocial e orientação nas difíceis decisões sobre
terapias, tratamentos ou intervenções médicas, considerando também os direitos das crianças e adolescentes, assim como o papel de seus familiares. Diante de
casos de descompasso com o sexo biológico, os profissionais de saúde têm a responsabilidade e dever de ouvir, acolher, orientar e auxiliar na tomada de medidas e
decisões.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association - APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM -5. 5th ed. Washington: American Psychiatric Association;
2013. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Adolescência. Guia Prático de Atualização: Disforia de Gênero [Internet]; 2017. [acesso 2019 Fev
26]. Disponível em: goo.gl/dfMHEz Utler G, De Graaf N, Wren B, Carmichael P. Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria. Arch Dis
Child. 2018;103(7):631-6. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-314992
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Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO O PAPEL DO MÉDICO PEDIATRA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISFORIA DE GENERO

INTRODUCAO

Disforia de gênero nada mais é do que todo estresse, angustia, preocupação e incômodo causado devido a incongruência entre sexo biológico (características
genitais presentes ao nascimento) e a identidade de gênero (experiência emocional, afetiva e psicossocial de uma pessoa enquanto feminina, masculina ou nenhum
destes). Neste sentido, pessoas cujas identidades de gênero não correspondem aos sexos biológicos conferidos ao nascimento são nomeadas como transgêneros
ou transexuais.

OBJETIVOS Analisar e evidenciar o papel do profissional pediatra no atendimento à crianças e adolescentes com disforia de gênero

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de julho de 2008 a julho de 2018. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O que se observa nos últimos anos é um aumento do número de crianças e adolescentes que procuram avaliação médica por causa da não concordância de gênero.
Fazer o diagnóstico de disforia de gênero é muito delicado, trabalho complicado e minucioso, devendo ser realizado por uma equipe interdisciplinar. As crianças
podem expressar a convicção de serem do sexo oposto ou de não estarem contentes com suas características sexuais, preferindo roupas, brinquedos, e brincadeiras
culturalmente ligados ao sexo oposto ao seu biologico, já os adolescentes o desacordo com o sexo biológico, é notado com as mudanças corporais da puberdade,
provocando problemas psicológicos e sociais. Entretanto vale ressaltar que não é apenas uma criança e adolescente apresentar tais características para considerá-
las transgêneros, existem critérios que levam em consideração além das preferencias, a intensidade e a cronologia temporal. No que se refere a tratamento tem-se a
terapia hormonal e a cirurgia, que podem ser lançados de mão em alguns casos, devendo apenas serem orientadas em centros de referência após um período
prolongado de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e comportamental, vale ressaltar que esses tratamentos têm indicações precisas e restritas devido aos
vários problemas sociais e de comportamento enfrentados por estes pacientes

CONCLUSOES

O papel do pediatra é de extrema relevância na equipe multidisciplinar, que possibilitará o melhor apoio psicossocial e orientação nas difíceis decisões sobre
terapias, tratamentos ou intervenções médicas, considerando também os direitos das crianças e adolescentes, assim como o papel de seus familiares. Diante de
casos de descompasso com o sexo biológico, os profissionais de saúde têm a responsabilidade e dever de ouvir, acolher, orientar e auxiliar na tomada de medidas e
decisões.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association - APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM -5. 5th ed. Washington: American Psychiatric Association;
2013. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Adolescência. Guia Prático de Atualização: Disforia de Gênero [Internet]; 2017. [acesso 2019 Fev
26]. Disponível em: goo.gl/dfMHEz Utler G, De Graaf N, Wren B, Carmichael P. Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria. Arch Dis
Child. 2018;103(7):631-6. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-314992
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Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO O PAPEL DO MÉDICO PEDIATRA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISFORIA DE GENERO

INTRODUCAO

Disforia de gênero nada mais é do que todo estresse, angustia, preocupação e incômodo causado devido a incongruência entre sexo biológico (características
genitais presentes ao nascimento) e a identidade de gênero (experiência emocional, afetiva e psicossocial de uma pessoa enquanto feminina, masculina ou nenhum
destes). Neste sentido, pessoas cujas identidades de gênero não correspondem aos sexos biológicos conferidos ao nascimento são nomeadas como transgêneros
ou transexuais.

OBJETIVOS Analisar e evidenciar o papel do profissional pediatra no atendimento à crianças e adolescentes com disforia de gênero

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de julho de 2008 a julho de 2018. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O que se observa nos últimos anos é um aumento do número de crianças e adolescentes que procuram avaliação médica por causa da não concordância de gênero.
Fazer o diagnóstico de disforia de gênero é muito delicado, trabalho complicado e minucioso, devendo ser realizado por uma equipe interdisciplinar. As crianças
podem expressar a convicção de serem do sexo oposto ou de não estarem contentes com suas características sexuais, preferindo roupas, brinquedos, e brincadeiras
culturalmente ligados ao sexo oposto ao seu biologico, já os adolescentes o desacordo com o sexo biológico, é notado com as mudanças corporais da puberdade,
provocando problemas psicológicos e sociais. Entretanto vale ressaltar que não é apenas uma criança e adolescente apresentar tais características para considerá-
las transgêneros, existem critérios que levam em consideração além das preferencias, a intensidade e a cronologia temporal. No que se refere a tratamento tem-se a
terapia hormonal e a cirurgia, que podem ser lançados de mão em alguns casos, devendo apenas serem orientadas em centros de referência após um período
prolongado de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e comportamental, vale ressaltar que esses tratamentos têm indicações precisas e restritas devido aos
vários problemas sociais e de comportamento enfrentados por estes pacientes

CONCLUSOES

O papel do pediatra é de extrema relevância na equipe multidisciplinar, que possibilitará o melhor apoio psicossocial e orientação nas difíceis decisões sobre
terapias, tratamentos ou intervenções médicas, considerando também os direitos das crianças e adolescentes, assim como o papel de seus familiares. Diante de
casos de descompasso com o sexo biológico, os profissionais de saúde têm a responsabilidade e dever de ouvir, acolher, orientar e auxiliar na tomada de medidas e
decisões.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association - APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM -5. 5th ed. Washington: American Psychiatric Association;
2013. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Adolescência. Guia Prático de Atualização: Disforia de Gênero [Internet]; 2017. [acesso 2019 Fev
26]. Disponível em: goo.gl/dfMHEz Utler G, De Graaf N, Wren B, Carmichael P. Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria. Arch Dis
Child. 2018;103(7):631-6. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-314992
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Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO O PAPEL DO MÉDICO PEDIATRA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DISFORIA DE GENERO

INTRODUCAO

Disforia de gênero nada mais é do que todo estresse, angustia, preocupação e incômodo causado devido a incongruência entre sexo biológico (características
genitais presentes ao nascimento) e a identidade de gênero (experiência emocional, afetiva e psicossocial de uma pessoa enquanto feminina, masculina ou nenhum
destes). Neste sentido, pessoas cujas identidades de gênero não correspondem aos sexos biológicos conferidos ao nascimento são nomeadas como transgêneros
ou transexuais.

OBJETIVOS Analisar e evidenciar o papel do profissional pediatra no atendimento à crianças e adolescentes com disforia de gênero

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, no período de julho de 2008 a julho de 2018. Para coleta de dados foram utilizadas as bases Scielo, LILACS,
PUBMED, COCHRANE e MEDLINE.

RESULTADOS

O que se observa nos últimos anos é um aumento do número de crianças e adolescentes que procuram avaliação médica por causa da não concordância de gênero.
Fazer o diagnóstico de disforia de gênero é muito delicado, trabalho complicado e minucioso, devendo ser realizado por uma equipe interdisciplinar. As crianças
podem expressar a convicção de serem do sexo oposto ou de não estarem contentes com suas características sexuais, preferindo roupas, brinquedos, e brincadeiras
culturalmente ligados ao sexo oposto ao seu biologico, já os adolescentes o desacordo com o sexo biológico, é notado com as mudanças corporais da puberdade,
provocando problemas psicológicos e sociais. Entretanto vale ressaltar que não é apenas uma criança e adolescente apresentar tais características para considerá-
las transgêneros, existem critérios que levam em consideração além das preferencias, a intensidade e a cronologia temporal. No que se refere a tratamento tem-se a
terapia hormonal e a cirurgia, que podem ser lançados de mão em alguns casos, devendo apenas serem orientadas em centros de referência após um período
prolongado de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e comportamental, vale ressaltar que esses tratamentos têm indicações precisas e restritas devido aos
vários problemas sociais e de comportamento enfrentados por estes pacientes

CONCLUSOES

O papel do pediatra é de extrema relevância na equipe multidisciplinar, que possibilitará o melhor apoio psicossocial e orientação nas difíceis decisões sobre
terapias, tratamentos ou intervenções médicas, considerando também os direitos das crianças e adolescentes, assim como o papel de seus familiares. Diante de
casos de descompasso com o sexo biológico, os profissionais de saúde têm a responsabilidade e dever de ouvir, acolher, orientar e auxiliar na tomada de medidas e
decisões.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association - APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM -5. 5th ed. Washington: American Psychiatric Association;
2013. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Adolescência. Guia Prático de Atualização: Disforia de Gênero [Internet]; 2017. [acesso 2019 Fev
26]. Disponível em: goo.gl/dfMHEz Utler G, De Graaf N, Wren B, Carmichael P. Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria. Arch Dis
Child. 2018;103(7):631-6. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2018-314992
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3668754 - DAIANNE FERREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO ALCANCE DO AUTOCUIDADO E ENVELHECIMENTO ATIVO: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE

INTRODUCAO
Nos últimos dez anos, houve um aumento significativo no uso de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). As PICS trazem como princípio essencial
a participação do indivíduo na sua terapêutica por meio de uma abordagem em saúde integrada ao corpo, mente e bem-estar.

OBJETIVOS Analisar o uso das PICS para o alcance do autocuidado e envelhecimento ativo

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela pergunta: “Como o uso das PICS pode incentivar o autocuidado de idosos para um envelhecimento ativo?” A busca
dos dados foi realizada em diretório de revistas, bases e portais nacionais e internacionais, a saber: SCIELO, MEDLINE, CAPES-MEC, BDENF, LILACS, PUBMED e BVS-
MTCI. A coleta foi realizada em junho de 2020 utilizando os descritores e termos MeSH “aged”, “integrative medicine”, “complementary therapies”, “self-care”,
“healthy aging” e “health of the elderly”, respeitando a especificidade de cada plataforma. Foram incluídos estudos que continham no título ou resumo algum dos
descritores; participantes adultos e com 60 anos e mais, desfecho relacionado para o autocuidado e/ou envelhecimento ativo. Para a síntese e análise dos dados foi
construída tabela no Excel®, com as seguintes informações: base de dados; título do estudo; autores; ano/periódico; objetivo(s); metodologia; população estudada;
principais resultados e considerações finais.

RESULTADOS

Localizaram-se 2.820 artigos que foram submetidos aos critérios de inclusão e exclusão. Destes, 27 foram pré-selecionados e, após a leitura na íntegra, 14 artigos
foram incluídos neste estudo. Observou-se publicações do período de 2007 a 2019, sendo em sua maioria da literatura internacional com pesquisas desenvolvidas
por métodos qualitativos, realizadas na população adulta e idosa. Na análise dos dados emergiram duas categorias: “Alcançando o autocuidado em saúde” e “Em
busca do envelhecimento ativo”. O autocuidado traz uma abordagem integral da saúde e, aliado ao uso das PICS, incentiva a participação ativa do usuário no controle
e na gestão de sua saúde. As PICS trouxeram uma perspectiva mais otimista em relação ao envelhecimento, criando alternativas para vivenciar o processo de
envelhecer de maneira ativa.

CONCLUSOES
O uso das PICS na assistência à saúde do idoso pode proporcionar um olhar mais consciente para si e para os aspectos da vida a serem melhorados. Incentivar
idosos para o autocuidado é favorecer a experiência do envelhecer ativo e saudável.

REFERENCIAS

1. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs. 2005 Dec;52(5):546-53 2. Fries CJ. Older adults’ use of complementary and
alternative medical therapies to resist biomedicalization of aging. J Aging Stud. 2014;28:1-10 3. Minayo MCS (org.); Deslandes SF; Neto OC; Gomes R. Pesquisa
social: teoria, método e criatividade. 28 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2009 4. Votova K, Wister AV. Self-care dimensions of complementary and alternative medicine use
among older adults. Gerontology. 2007;53(1):21-7
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3572455 - REGIANE APARECIDA DA SILVA BATISTA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcela Maria Pandolfi Carolina Nunes Franca

TITULO Perfil alimentar e fatores de risco para Doenças Cardiovasculares em universitários da área da saúde

INTRODUCAO

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte no mundo. As práticas alimentares são consideradas marcadores de risco para DCV na medida
em que há aumento no consumo de colesterol, lipídeos e ácidos graxos saturados que adicionado ao baixo consumo de fibras participa nos processos de
dislipidemias, obesidade, diabetes e hipertensão. Estudos científicos comprovam que mudanças no estilo de vida e hábitos alimentares podem influenciar
fortemente diversos fatores de risco para doenças. Estudar a temática da saúde, bem como a concepção sobre alimentação e ambientes saudáveis e seus fatores
relacionados, com estudantes universitários, é importante para conhecer a condição de vida desses acadêmicos, uma vez que tornam-se necessárias intervenções
eficazes, de baixo custo e de caráter preventivo.

OBJETIVOS
descrever os hábitos alimentares de universitários e sua relação com risco cardiovascular em estudantes da área de saúde de uma universidade particular da região
sul do município de São Paulo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, de natureza transversal, com abordagem quantitativa. A população estudada foi constituída por 271 estudantes regularmente
matriculados nas áreas de saúde da Universidade Santo Amaro (UNISA). Foram incluídos no estudo estudantes de 18 a 35 anos e que concordaram em participar
voluntariamente por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de acordo com a Resolução 466/12. Este estudo foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) da UNISA e a Plataforma Brasil, com parecer número: 3.580.472. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário
estruturado com perguntas sobre alimentação, antecedentes familiares, atividade física e uso de tabaco, aplicado pela pesquisadora.

RESULTADOS

Dos 271 alunos, 77,8% eram do sexo feminino, a média de idade dos homens foi de 22,34 + 4,37 e das mulheres de 22,36 + 4,39. Foram encontrados 39,5% de
estudantes com excesso de peso. 39,1% tem antecedentes familiares com hipertensão, 14,7%, com diabetes. Quanto ao consumo diário e semanal dos alimentos
encontrou-se os seguintes resultados: 79,9% consomem leite e derivados com gordura, 71,2% doces, 43,9% embutidos, 52,8% queijos amarelos, 40,6% refrigerantes
e 15,5% bebidas alcoólicas. Quanto aos hábitos de vida, temos, 7,0% fumantes e 63,0% não fazem nenhuma atividade física. Nota-se um excesso de peso, alto
consumo de alimentos ricos em gordura saturada, colesterol, açúcares simples, além da maioria dos estudantes não praticarem atividade física.

CONCLUSOES

Conclui-se que estes estudantes apresentam fatores de risco para DCV. Uma vez que os comportamentos de risco têm impacto direto sobre o desenvolvimento dos
principais fatores de riscos cardiovasculares, uma abordagem sobre esses comportamentos resultaria numa redução geral do risco de desenvolver DCV após os 40
anos. Para tanto, é essencial conhecer as características da população jovem com relação à prevalência dos FRC, a fim de desenvolver estratégias de prevenção e
promoção de saúde.

REFERENCIAS

NASCIMENTO, J. S.; GOMES, B.; SARDINHA, A. H. L. Fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares em mulheres como hipertensão arterial.Rev Rene,
Fortaleza, v.12, n.4, p.709-715, Out/Dez. 2011. OPAS\OMS Brasil, Doenças Cardiovasculares 2018. Disponível em: https://www.paho.org/bra.../index.php?
option=com_content(#38)view=article(#38)id=5253:doencas-cardiovasculares(#38)Itemid=1096. Acesso em: 20 Fev. 19. Kelishadi R, Sadri G, Tavasoli AA, Kahbazi
M, Roohafza HR, Sadeghi M, et al. A prevalência cumulativa de fatores de risco para doença cardiovascular em adolescentes iranianos – IHHPHHPC.J Pediatr.
2006;81(6):447-53.
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3394735 - GABRIELLA MAYUMI GONCALVES KITAMURA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO ANO DE 2018.

INTRODUCAO
Acidentes são a principal causa de morte em crianças de até 14 anos, representando cerca de 13 óbitos por dia, sendo assim um grave problema de saúde pública,
tendo em vista que 90% deles são evitáveis. Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) tornou obrigatório o preenchimento da Ficha de Notificação
Individual/Investigação de Violência e Acidentes, sendo uma ferramenta de garantia de direitos e de proteção social.

OBJETIVOS Descrever e caracterizar os principais tipos de acidentes entre crianças e adolescentes brasileiros.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo, durante o ano de 2018. Para critério de inclusão foram selecionados todos os casos de acidentes notificados através
do sistema de informações para vigilância de violências e acidentes (SIVVA).

RESULTADOS
Ocorreram 3497 acidentes durante o período estudado no Brasil, cerca de 292 acidentes por mês no país. Destes 37% são acidentes de transito, 26% afogamento,
24% sufocações, 6% queimaduras 5% quedas e 2% intoxicação.

CONCLUSOES
Os acidentes na infância e adolescência são responsáveis por elevada morbidade e mortalidade, mesmo sendo estes evitáveis e previníveis. Neste sinto fica claro a
necessidade de politicas publicas transversais que visem acima de tudo a prevenção destes acidentes e conscientização da população, desta forma promovendo a
saúde de forma integral e reduzindo

REFERENCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, sistema de informação para vigilância de violências e acidentes (SIVVA/DATASUS). Pereira SFA, Garcia CA. Prevenção de acidentes
domésticos na infância. Revista de Enfermagem da UNISA 2009; 10:172-7. BRITO, Mychelangela de Assis; ROCHA, Silvana Santiago da. A criança vítima de
acidentes domésticos sob o olhar das teorias de enfermagem. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p.3351-3365, out. 2015.
MARTINS, Christine Baccarat de Godoy. Acidentes na infância e adolescência: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Enfermagem, [s.l.], v. 59, n. 3, p.344-
348, jun. 2006.
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3458911 - VICTOR GABRIEL DENARDI CORDEIRO SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO ANO DE 2018.

INTRODUCAO
Acidentes são a principal causa de morte em crianças de até 14 anos, representando cerca de 13 óbitos por dia, sendo assim um grave problema de saúde pública,
tendo em vista que 90% deles são evitáveis. Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) tornou obrigatório o preenchimento da Ficha de Notificação
Individual/Investigação de Violência e Acidentes, sendo uma ferramenta de garantia de direitos e de proteção social.

OBJETIVOS Descrever e caracterizar os principais tipos de acidentes entre crianças e adolescentes brasileiros.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo, durante o ano de 2018. Para critério de inclusão foram selecionados todos os casos de acidentes notificados através
do sistema de informações para vigilância de violências e acidentes (SIVVA).

RESULTADOS
Ocorreram 3497 acidentes durante o período estudado no Brasil, cerca de 292 acidentes por mês no país. Destes 37% são acidentes de transito, 26% afogamento,
24% sufocações, 6% queimaduras 5% quedas e 2% intoxicação.

CONCLUSOES
Os acidentes na infância e adolescência são responsáveis por elevada morbidade e mortalidade, mesmo sendo estes evitáveis e previníveis. Neste sinto fica claro a
necessidade de politicas publicas transversais que visem acima de tudo a prevenção destes acidentes e conscientização da população, desta forma promovendo a
saúde de forma integral e reduzindo

REFERENCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, sistema de informação para vigilância de violências e acidentes (SIVVA/DATASUS). Pereira SFA, Garcia CA. Prevenção de acidentes
domésticos na infância. Revista de Enfermagem da UNISA 2009; 10:172-7. BRITO, Mychelangela de Assis; ROCHA, Silvana Santiago da. A criança vítima de
acidentes domésticos sob o olhar das teorias de enfermagem. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p.3351-3365, out. 2015.
MARTINS, Christine Baccarat de Godoy. Acidentes na infância e adolescência: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Enfermagem, [s.l.], v. 59, n. 3, p.344-
348, jun. 2006.
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3460851 - GEORGIA DE SA CAVALCANTE TEIXEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO ANO DE 2018.

INTRODUCAO
Acidentes são a principal causa de morte em crianças de até 14 anos, representando cerca de 13 óbitos por dia, sendo assim um grave problema de saúde pública,
tendo em vista que 90% deles são evitáveis. Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) tornou obrigatório o preenchimento da Ficha de Notificação
Individual/Investigação de Violência e Acidentes, sendo uma ferramenta de garantia de direitos e de proteção social.

OBJETIVOS Descrever e caracterizar os principais tipos de acidentes entre crianças e adolescentes brasileiros.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo, durante o ano de 2018. Para critério de inclusão foram selecionados todos os casos de acidentes notificados através
do sistema de informações para vigilância de violências e acidentes (SIVVA).

RESULTADOS
Ocorreram 3497 acidentes durante o período estudado no Brasil, cerca de 292 acidentes por mês no país. Destes 37% são acidentes de transito, 26% afogamento,
24% sufocações, 6% queimaduras 5% quedas e 2% intoxicação.

CONCLUSOES
Os acidentes na infância e adolescência são responsáveis por elevada morbidade e mortalidade, mesmo sendo estes evitáveis e previníveis. Neste sinto fica claro a
necessidade de politicas publicas transversais que visem acima de tudo a prevenção destes acidentes e conscientização da população, desta forma promovendo a
saúde de forma integral e reduzindo

REFERENCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, sistema de informação para vigilância de violências e acidentes (SIVVA/DATASUS). Pereira SFA, Garcia CA. Prevenção de acidentes
domésticos na infância. Revista de Enfermagem da UNISA 2009; 10:172-7. BRITO, Mychelangela de Assis; ROCHA, Silvana Santiago da. A criança vítima de
acidentes domésticos sob o olhar das teorias de enfermagem. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p.3351-3365, out. 2015.
MARTINS, Christine Baccarat de Godoy. Acidentes na infância e adolescência: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Enfermagem, [s.l.], v. 59, n. 3, p.344-
348, jun. 2006.
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3528472 - LARA SANDRONI VIARO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO ANO DE 2018.

INTRODUCAO
Acidentes são a principal causa de morte em crianças de até 14 anos, representando cerca de 13 óbitos por dia, sendo assim um grave problema de saúde pública,
tendo em vista que 90% deles são evitáveis. Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) tornou obrigatório o preenchimento da Ficha de Notificação
Individual/Investigação de Violência e Acidentes, sendo uma ferramenta de garantia de direitos e de proteção social.

OBJETIVOS Descrever e caracterizar os principais tipos de acidentes entre crianças e adolescentes brasileiros.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo, durante o ano de 2018. Para critério de inclusão foram selecionados todos os casos de acidentes notificados através
do sistema de informações para vigilância de violências e acidentes (SIVVA).

RESULTADOS
Ocorreram 3497 acidentes durante o período estudado no Brasil, cerca de 292 acidentes por mês no país. Destes 37% são acidentes de transito, 26% afogamento,
24% sufocações, 6% queimaduras 5% quedas e 2% intoxicação.

CONCLUSOES
Os acidentes na infância e adolescência são responsáveis por elevada morbidade e mortalidade, mesmo sendo estes evitáveis e previníveis. Neste sinto fica claro a
necessidade de politicas publicas transversais que visem acima de tudo a prevenção destes acidentes e conscientização da população, desta forma promovendo a
saúde de forma integral e reduzindo

REFERENCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, sistema de informação para vigilância de violências e acidentes (SIVVA/DATASUS). Pereira SFA, Garcia CA. Prevenção de acidentes
domésticos na infância. Revista de Enfermagem da UNISA 2009; 10:172-7. BRITO, Mychelangela de Assis; ROCHA, Silvana Santiago da. A criança vítima de
acidentes domésticos sob o olhar das teorias de enfermagem. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p.3351-3365, out. 2015.
MARTINS, Christine Baccarat de Godoy. Acidentes na infância e adolescência: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Enfermagem, [s.l.], v. 59, n. 3, p.344-
348, jun. 2006.
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3693759 - ENRICO DE CARVALHO CAMPOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO ANO DE 2018.

INTRODUCAO
Acidentes são a principal causa de morte em crianças de até 14 anos, representando cerca de 13 óbitos por dia, sendo assim um grave problema de saúde pública,
tendo em vista que 90% deles são evitáveis. Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) tornou obrigatório o preenchimento da Ficha de Notificação
Individual/Investigação de Violência e Acidentes, sendo uma ferramenta de garantia de direitos e de proteção social.

OBJETIVOS Descrever e caracterizar os principais tipos de acidentes entre crianças e adolescentes brasileiros.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo, durante o ano de 2018. Para critério de inclusão foram selecionados todos os casos de acidentes notificados através
do sistema de informações para vigilância de violências e acidentes (SIVVA).

RESULTADOS
Ocorreram 3497 acidentes durante o período estudado no Brasil, cerca de 292 acidentes por mês no país. Destes 37% são acidentes de transito, 26% afogamento,
24% sufocações, 6% queimaduras 5% quedas e 2% intoxicação.

CONCLUSOES
Os acidentes na infância e adolescência são responsáveis por elevada morbidade e mortalidade, mesmo sendo estes evitáveis e previníveis. Neste sinto fica claro a
necessidade de politicas publicas transversais que visem acima de tudo a prevenção destes acidentes e conscientização da população, desta forma promovendo a
saúde de forma integral e reduzindo

REFERENCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, sistema de informação para vigilância de violências e acidentes (SIVVA/DATASUS). Pereira SFA, Garcia CA. Prevenção de acidentes
domésticos na infância. Revista de Enfermagem da UNISA 2009; 10:172-7. BRITO, Mychelangela de Assis; ROCHA, Silvana Santiago da. A criança vítima de
acidentes domésticos sob o olhar das teorias de enfermagem. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p.3351-3365, out. 2015.
MARTINS, Christine Baccarat de Godoy. Acidentes na infância e adolescência: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Enfermagem, [s.l.], v. 59, n. 3, p.344-
348, jun. 2006.
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3775895 - CAROLINA CAMARGO PINCELI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Cristina Ribeiro Zollner Clovis Francisco Constantino

TITULO PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO ANO DE 2018.

INTRODUCAO
Acidentes são a principal causa de morte em crianças de até 14 anos, representando cerca de 13 óbitos por dia, sendo assim um grave problema de saúde pública,
tendo em vista que 90% deles são evitáveis. Neste sentido, o Ministério da Saúde (MS) tornou obrigatório o preenchimento da Ficha de Notificação
Individual/Investigação de Violência e Acidentes, sendo uma ferramenta de garantia de direitos e de proteção social.

OBJETIVOS Descrever e caracterizar os principais tipos de acidentes entre crianças e adolescentes brasileiros.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo, durante o ano de 2018. Para critério de inclusão foram selecionados todos os casos de acidentes notificados através
do sistema de informações para vigilância de violências e acidentes (SIVVA).

RESULTADOS
Ocorreram 3497 acidentes durante o período estudado no Brasil, cerca de 292 acidentes por mês no país. Destes 37% são acidentes de transito, 26% afogamento,
24% sufocações, 6% queimaduras 5% quedas e 2% intoxicação.

CONCLUSOES
Os acidentes na infância e adolescência são responsáveis por elevada morbidade e mortalidade, mesmo sendo estes evitáveis e previníveis. Neste sinto fica claro a
necessidade de politicas publicas transversais que visem acima de tudo a prevenção destes acidentes e conscientização da população, desta forma promovendo a
saúde de forma integral e reduzindo

REFERENCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde, sistema de informação para vigilância de violências e acidentes (SIVVA/DATASUS). Pereira SFA, Garcia CA. Prevenção de acidentes
domésticos na infância. Revista de Enfermagem da UNISA 2009; 10:172-7. BRITO, Mychelangela de Assis; ROCHA, Silvana Santiago da. A criança vítima de
acidentes domésticos sob o olhar das teorias de enfermagem. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p.3351-3365, out. 2015.
MARTINS, Christine Baccarat de Godoy. Acidentes na infância e adolescência: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Enfermagem, [s.l.], v. 59, n. 3, p.344-
348, jun. 2006.
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3620654 - ELLEN PINHEIRO BERNARDINO PORTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Thuam Silva Rodrigues RAQUEL FERNANDES BATISTA

TITULO Prevalência de Doenças Crônicas em Idosos atendidos pela Unidade Básica de Saúde Jordanópolis, SP

INTRODUCAO

Apresentam-se, no Brasil, várias mudanças relacionadas ao perfil demográfico com a modificação da pirâmide etária. Revela-se que, antes considerado um país de
jovens, hoje há outra realidade, evidenciando um expressivo aumento da sobrevida e a consequente elevação do número de pessoas na terceira idade.Reveste-se a
atenção à saúde do idoso de grande preocupação, considerando que essa faixa etária apresenta necessidades específicas que se caracterizam pela sua cronicidade
e complexidade, o que interfere fortemente na sua qualidade de vida e demanda cuidados adequados. A Unidade Básica de Saúde é a principal via de saúde que a
população idosa utiliza para se tratar. Dentre as doenças mais comuns entre esse público estão a hipertensão, a diabetes mellitus e doenças degenerativas
inflamatórias, como a osteoartrite.

OBJETIVOS • Estimar, em idosos atendidos pela Unidade Básica de Saúde, Jordanópolis, a prevalência das doenças crônicas.

METODOLOGIA
Essa pesquisa será um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, com analise baseada na Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica
(AMPI-AB), aplicadas, entre janeiro e junho de 2019, sendo sua amostra composta de duzentos e trinta idosos (208). Com objetivo primário de verificar a prevalência
das doenças crônicas entre os idosos atendidos pela Unidade básica de saúde (UBS) Jordanópolis, São Paulo, SP.

RESULTADOS
Os sujeitos da pesquisa (tabela2) foram 208 idosos, sendo que 63,94% são do sexo feminino (n=133) e 36,06% do sexo masculino (n=75); a média de idade
encontrada foi de 70.6 com desvio padrão de 7.4, sendo idade mínima de 58 anos e máxima de 94 anos. A grande maioria dos idosos 75.96% mora acompanhado
43.27% dos idosos apresentam déficit cognitivos, entre os idosos 29.33% eram dependentes pelo menos para uma atividade instrumental tabela 3.

CONCLUSOES
Os resultados desse estudo demostram que,os idosos atendidos pela Unidade Basica de Saúde, jordanoplolis uma alta prevalência de co-morbidades.. Esses dados
nos sugerem a necessidade de mais atenção a essa população. Com o acelerado processo de envelhecimento brasileiro, traz átona eventos incapacitantes desta
população.

REFERENCIAS
8. Duncan Bruce Bartholow, ChorDóra, Aquino Estela M L, Bensenor Isabela M, Mill José Geraldo, Schmidt Maria Inês et al . Doenças crônicas não transmissíveis no
Brasil: prioridade para enfrentamento e investigação. Rev. Saúde Pública [Internet]. 2012 Dec [cited 2020 June 03] ; 46( Suppl 1 ): 126-134.
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TITULO CIRURGIA VIDEOLAPAROSCÓPICA X CIRURGIA ABERTA NO TRATAMENTO DA HERNIA INGUINAL ENCARCERADA

INTRODUCAO

O alvo da presente discussão consiste em, ao se deparar com uma situação de reparo de urgência de uma hérnia, ou seja, quando a mesma se encontra encarcerada,
ou mesmo estrangulada (conferindo status de emergência em casos específicos), qual seria a melhor técnica a ser utilizada, a fim de que o conteúdo possivelmente
isquêmico ou necrótico do saco herniário possa ser retirado com segurança, e ao mesmo tempo conferindo o melhor resultado possível para o paciente, com quesito
à dor pós operatória, infecção do local cirúrgico e retenção urinária no pós operatório, por exemplo, e também possíveis complicações intraoperatórias decorrentes
dos mais diversos fatores.

OBJETIVOS
Esta revisão tem por objetivo comparar, baseado em análise da literatura, as cirurgias abertas ou videolaparoscópicas no tratamento da hérnia inguinal encarcerada
na urgência.

METODOLOGIA
Foram pesquisados artigos científicos publicados entre os anos de 2006 e 2020, nas plataformas PUBMED, NCBI E SCIELO com a finalidade de comparar os
resultados do tratamento das hérnias inguinais encarceradas por cirurgia aberta e videolaparoscópica nos procedimentos cirúrgicos de urgência.

RESULTADOS

Chihara et al. conduziram um estudo prospectivo da abordagem laparoscópica, entre dezembro de 2011 e março de 2017 juntamente à uma análise retrospectiva
clínica e cirúrgica de 106 pacientes que receberam tratamento cirúrgico para hérnias encarceradas entre dezembro de 2000 a março de 2017. Aproximadamente
metade dos pacientes em questão foram abordados por via laparoscópica, onde elaborou-se um protocolo com fluxograma para abordagem das mais diversas
formas clínicas passíveis de serem encontradas. Ao final do estudo, nenhum paciente abordado por via laparoscópica apresentou complicações intraoperatórias,
enquanto 2 do grupo aberto apresentaram lesão cística. Quanto às complicações pós operatórias, o grupo abordado por cirurgia aberta apresentou 18,5% de
complicações, enquanto o grupo abordado por via laparoscópica apresentou 3,9% de complicações, dentre as quais, todas elas seromas pós operatórios. O tempo
de internação foi reduzido consideravelmente (14 dias no grupo da abordagem aberta contra 5 dias no grupo da abordagem laparoscópica), demonstrando maior
custo-efetividade da segunda técnica em questão. Por fim, foi observado um tempo operatório cerca de 20% maior na abordagem videolaparoscópica.

CONCLUSOES
Podemos afirmar, portanto, que a cirurgia laparoscópica possui uma custo-efetividade maior, morbidade e mortalidade menores, sendo assim, uma via a ser
fortemente considerada no reparo de hérnias inguinais, seja em qualquer cenário clínico, desde que o cirurgião esteja apto e possua experiência para realiza-la.

REFERENCIAS
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TITULO Prevalência de Doenças Crônicas em Idosos atendidos pela Unidade Básica de Saúde Jordanópolis, SP

INTRODUCAO

Apresentam-se, no Brasil, várias mudanças relacionadas ao perfil demográfico com a modificação da pirâmide etária. Revela-se que, antes considerado um país de
jovens, hoje há outra realidade, evidenciando um expressivo aumento da sobrevida e a consequente elevação do número de pessoas na terceira idade.Reveste-se a
atenção à saúde do idoso de grande preocupação, considerando que essa faixa etária apresenta necessidades específicas que se caracterizam pela sua cronicidade
e complexidade, o que interfere fortemente na sua qualidade de vida e demanda cuidados adequados. A Unidade Básica de Saúde é a principal via de saúde que a
população idosa utiliza para se tratar. Dentre as doenças mais comuns entre esse público estão a hipertensão, a diabetes mellitus e doenças degenerativas
inflamatórias, como a osteoartrite

OBJETIVOS
Geral: Estimar, em idosos atendidos pela Unidade Básica de Saúde, Jordanópolis, a prevalência das doenças crônicas. Específico: (#38)#9679; Caracterizas a
população de idosos segundo condições sócio-demograficas (#38)#9679; Analisar a prevalência de hipertensão em idosos (#38)#9679; Analisar a prevalência de
diabetes mellitus entre os idosos (#38)#9679; Analisar a prevalência de osteoartrite entre os idosos

METODOLOGIA
Essa pesquisa foi um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, com analise baseada na Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica
(AMPI-AB), aplicadas, entre janeiro e junho de 2019, sendo sua amostra composta de duzentos e trinta idosos (208). Com objetivo primário de verificar a prevalência
das doenças crônicas entre os idosos atendidos pela Unidade básica de saúde (UBS) Jordanópolis, São Paulo, SP.

RESULTADOS
Os sujeitos da pesquisa (tabela2) foram 208 idosos, sendo que 63,94% são do sexo feminino (n=133) e 36,06% do sexo masculino (n=75); a média de idade
encontrada foi de 70.6 com desvio padrão de 7.4, sendo idade mínima de 58 anos e máxima de 94 anos. A grande maioria dos idosos 75.96% mora acompanhado
43.27% dos idosos apresentam déficit cognitivos, entre os idosos 29.33% eram dependentes pelo menos para uma atividade instrumental tabela 3.

CONCLUSOES
os resultados desse estudo demostram que os idosos atendidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) jordanopolis, apresentam uma alta prevalência de co-
morbidades . Esses dados nos sugerem a necessidade de mais atenção a essa população

REFERENCIAS
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Hipertensão Arterial. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. Júnior VAO, Martins VS, Marin MJS. Atenção à saúde do idoso na Estratégia Saúde da Família e a
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TITULO IDOSO, ALZHEIMER E AS DIFICUDADES DO CUIDADOR FAMILIAR: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

INTRODUCAO
O envelhecimento traz consigo patologias características como por exemplo a Doença de Alzheimer (DA), um importante problema de saúde pública. Os cuidados
para idosos com DA são prestados por sua família e esse contexto pode provocar alterações significativas na rotina dos envolvidos, assim como tornar vulnerável o
cuidador familiar nos domínios físico, emocional e social.

OBJETIVOS Analisar na literatura nacional as dificuldades enfrentadas pelo cuidador familiar de idoso com DA.

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela pergunta: “Quais as dificuldades que a família enfrenta no cuidado aos idosos com DA?” O levantamento bibliográfico
foi realizado entre os meses de março e setembro de 2020 no Portal Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e no diretório de revistas Scientific Electronic
Library Online (SciELO) utilizando descritores contidos no DECS e palavras chave: idoso; doenças de Alzheimer; cuidado familiar; relações familiares; emoções;
efeitos psicossociais, respeitando as características das plataformas. Foram considerados estudos na língua portuguesa, dos últimos dez anos, disponíveis na
íntegra e que abordassem o cuidado ao idoso com DA no contexto familiar. Os estudos foram sintetizados em uma planilha do Excel®, com as seguintes
informações: base de dados; título do estudo; autores; ano/periódico; objetivo(s); metodologia; população estudada; principais resultados e considerações finais.

RESULTADOS

Localizaram-se 22 artigos e 12 foram selecionados após consideração dos critérios de inclusão. Observou-se publicações do período de 2011 a 2018, sendo que 11
estudos empregaram a abordagem qualitativa e um a reflexão teórica. Na análise dos dados emergiram duas categorias: “Do sentimento de prisão à sobrecarga
gerada pelo cuidado” e “Relações familiares no cuidado”. Com a demanda crescente por cuidado, o idoso com DA requer mais atenção, fato na qual o cuidador
principal altera seu modo de viver dedicando tempo integral ao cuidado, abandonando sua vida pessoal, social e afetiva. O dia a dia se torna desgastante, a exaustão
cada vez mais presente e pela impossibilidade de mudanças subsequentes, o cuidador se vê dentre de uma prisão. Com a falta de divisão igualitária entre os
membros da família, os laços vão se enfraquecendo, seja por conflitos gerados pela sobrecarga ou por outros familiares não se colocarem como corresponsáveis
por aquele idoso e não se prontificarem a ajudar.

CONCLUSOES
A sobrecarga gerada pelo cuidado e a desarmonia entre os familiares contribuiu para o cuidador principal visualizar o processo de cuidar como privação. É
fundamental que os cuidadores tenham uma rede de suporte para que possam ter no dia a dia momentos de lazer e descanso.

REFERENCIAS
1. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs. 2005 Dec;52(5):546-53 2. Leite M et al. Organização da família no cuidado ao
idoso com doença de Alzheimer. Espaço para a Saúde - Revista de Saúde Pública do Paraná. 2016; 16(4): 41-54. 3. Andrade LM. Suporte familiar ao cuidador da
pessoa com Doença de Alzheimer. Revista Kairós Gerontologia,17(4), pp. 275-295.
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TITULO As psicopatologias mais frequentes e os fatores que influenciam a saúde mental do idoso: uma revisão integrativa

INTRODUCAO
O processo de tornar-se idoso exige adaptação e atenção para algumas dimensões da vida. Uma destas dimensões é a vida psicológica e emocional. Assim, tornar-
se idoso exige atenção à saúde mental, bem como aos fatores que podem desencadear psicopatologias e/ou sofrimento emocional clinicamente significativo.

OBJETIVOS
Identificar quais são as doenças psicológicas mais frequentes entre a população idosa, e se existem fatores biológicos, psicológicos e sociais, condições familiares
e financeiras que podem influenciar negativamente ou positivamente a saúde mental do idoso.

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada através de levantamento de dados estatísticos, de artigos científicos e livros a partir
das palavras-chave: “idoso”, “envelhecimento”, “psicopatologia” e “saúde mental”. Foram selecionados 10 artigos científicos e 3 livros para a exploração do tema.

RESULTADOS

As doenças que mais frequentemente afetam os idosos ou que de algum modo perturbam suas funções psíquicas e/ou seu bem-estar psicológico são: câncer,
déficit de memória, delírios e alucinações, bem como as degenerações neurológicas associadas a tais sintomas como Mal de Alzheimer e Mal de Parkinson. O
transtorno de humor Depressão tem grande prevalência, sendo mais presente em idosos institucionalizados. Este cenário torna ideação suicida e suicídio mais
frequentes nesta população. Podem estar associados também sentimentos de desesperança e solidão. A ansiedade também pode levar a uma depressão ansiosa e
quadros de transtornos de Ansiedade em geral. Fatores psicossociais podem estar presentes e agravar a saúde mental do idoso, como: violência intrafamiliar contra
idosos, grau de escolaridade baixo, presencia ou ausência de cuidadores qualificados.

CONCLUSOES
Visto que diversos aspectos prejudicam a saúde mental do idoso, trazemos alguns pontos que tornam a saúde mental afetada, debilitando o convívio social, o bem
estar físico, familiar, profissional, emocional e pessoal.

REFERENCIAS
FECHINE, A. O processo de envelhecimento: as principais alterações que acontecem com o idoso com o passar dos anos. Revista científica internacional, v. 1, n. 7,
Jan./Març. 2012. FRAIMAN, A. P. Coisas da Idade. Alexa Cultural. São Paulo. SANTOS, M. F. S. Diferentes modelos de velhice. Psicol. cienc. prof. v.31, n.3 Brasília,
2011
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TITULO As psicopatologias mais frequentes e os fatores que influenciam a saúde mental do idoso: uma revisão integrativa

INTRODUCAO
O processo de tornar-se idoso exige adaptação e atenção para algumas dimensões da vida. Uma destas dimensões é a vida psicológica e emocional. Assim, tornar-
se idoso exige atenção à saúde mental, bem como aos fatores que podem desencadear psicopatologias e/ou sofrimento emocional clinicamente significativo.

OBJETIVOS
Identificar quais são as doenças psicológicas mais frequentes entre a população idosa, e se existem fatores biológicos, psicológicos e sociais, condições familiares
e financeiras que podem influenciar negativamente ou positivamente a saúde mental do idoso.

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada através de levantamento de dados estatísticos, de artigos científicos e livros a partir
das palavras-chave: “idoso”, “envelhecimento”, “psicopatologia” e “saúde mental”. Foram selecionados 10 artigos científicos e 3 livros para a exploração do tema.

RESULTADOS

As doenças que mais frequentemente afetam os idosos ou que de algum modo perturbam suas funções psíquicas e/ou seu bem-estar psicológico são: câncer,
déficit de memória, delírios e alucinações, bem como as degenerações neurológicas associadas a tais sintomas como Mal de Alzheimer e Mal de Parkinson. O
transtorno de humor Depressão tem grande prevalência, sendo mais presente em idosos institucionalizados. Este cenário torna ideação suicida e suicídio mais
frequentes nesta população. Podem estar associados também sentimentos de desesperança e solidão. A ansiedade também pode levar a uma depressão ansiosa e
quadros de transtornos de Ansiedade em geral. Fatores psicossociais podem estar presentes e agravar a saúde mental do idoso, como: violência intrafamiliar contra
idosos, grau de escolaridade baixo, presencia ou ausência de cuidadores qualificados.

CONCLUSOES
Visto que diversos aspectos prejudicam a saúde mental do idoso, trazemos alguns pontos que tornam a saúde mental afetada, debilitando o convívio social, o bem
estar físico, familiar, profissional, emocional e pessoal.

REFERENCIAS
FECHINE, A. O processo de envelhecimento: as principais alterações que acontecem com o idoso com o passar dos anos. Revista científica internacional, v. 1, n. 7,
Jan./Març. 2012. FRAIMAN, A. P. Coisas da Idade. Alexa Cultural. São Paulo. SANTOS, M. F. S. Diferentes modelos de velhice. Psicol. cienc. prof. v.31, n.3 Brasília,
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TITULO PASSADO X PRESENTE: FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE

INTRODUCAO

A adolescência tem como característica uma grande fragilidade psíquica proveniente das grandes instabilidades causadas pelas mudanças biopsicossociais
vivenciadas nesta etapa da vida. Essa fragilidade faz com que o adolescente seja extremamente suscetível a variáveis conhecidas como fatores de risco e fatores de
proteção. A Organização Pan Americana de Saúde indica também que cada vez mais há evidências científicas de que o investimento em saúde mental dos
adolescentes beneficia economias e sociedades, pois permite aos jovens tornarem-se adultos mais produtivos.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é identificar e comparar os fatores de risco associados à saúde mental do adolescente numa perspectiva temporal.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica entre 2001 a 2020 nas bases de dados: Scielo, Pepsic, LILACS, MEDLINE. Utilizou-se os uni termos: fatores de risco, fatores
de proteção, saúde mental, adolescência. Como critério de inclusão: a) artigos científicos; b) Livros c) material em português; d) material on-line com acesso gratuito;
e) Idade da amostra, faixa etária de 10 a 19 anos (OMS); f) responder aos objetivos da pesquisa.

RESULTADOS

Verificou-se que diversas variáveis estão associadas aos fatores de risco a impactarem a saúde mental dos adolescentes, e estas foram alocadas em variáveis
socioculturais; psicológicas e biológicas. Os fatores socioculturais foram os mais evidenciados ao longo da última década. Verificou-se que os diversos tipos de
violência podem impactar negativamente a saúde mental dos adolescentes e, as variáveis, podem estar correlacionadas, como socioculturais e biológicas, no caso
de uma violência sexual seguida de gravidez por exemplo.

CONCLUSOES
Identificou-se variáveis biopsicosocio-culturais que podem impactar à saúde mental dos adolescentes. Conhecer os fatores de risco e de proteção são essenciais na
formulação de propostas de intervenções efetivas que visem a prevenção ou amenização de possíveis transtornos mentais e sofrimentos psíquicos desta
população.

REFERENCIAS

MANOEL, Diego Franco et al. Sexting e adolescência: a emergência de novos temas para a psicologia do desenvolvimento. Rev. SPAGESP, Ribeirão Preto, v. 21, n. 1,
p. 37-50, junho 2020. Disponível em: (#60)http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v21n1/v21n1a04.pdf(#62). Acessado em: 20 de abril de 2020. ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE (Suiça). Ação Global Acelerada para a Saúde de Adolescentes (AA-HA!). Genebra. Mai. 2017. Disponível em:
(#60)https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49095/OPASBRA180024-por.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y(#38)ua=1(#38)ua=1(#62). Acesso em 20 abr.
2020. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (Brasil). Folha informativa - Saúde mental dos adolescentes. Brasília. Set. 2018. Disponível em:
(#60)https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5779:folha-informativa-saude-mental-dos-
adolescentes(#38)Itemid=839(#62). Acessado em: 31 de março 2020. SANTOS, Marconi de Jesus et al. Prevalência de violência sexual e fatores associados entre
estudantes do ensino fundamental – Brasil, 2015. Ciência (#38) saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 535-544, fevereiro 2019. Disponível em:
(#60)https://www.scielo.br/pdf/csc/v24n2/1678-4561-csc-24-02-0535.pdf(#62). Acessado em 02 de junho de 2020. https://doi.org/10.1590/1413-
81232018242.13112017.
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TITULO PASSADO X PRESENTE: FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE

INTRODUCAO

A adolescência tem como característica uma grande fragilidade psíquica proveniente das grandes instabilidades causadas pelas mudanças biopsicossociais
vivenciadas nesta etapa da vida. Essa fragilidade faz com que o adolescente seja extremamente suscetível a variáveis conhecidas como fatores de risco e fatores de
proteção. A Organização Pan Americana de Saúde indica também que cada vez mais há evidências científicas de que o investimento em saúde mental dos
adolescentes beneficia economias e sociedades, pois permite aos jovens tornarem-se adultos mais produtivos.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é identificar e comparar os fatores de risco associados à saúde mental do adolescente numa perspectiva temporal.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica entre 2001 a 2020 nas bases de dados: Scielo, Pepsic, LILACS, MEDLINE. Utilizou-se os uni termos: fatores de risco, fatores
de proteção, saúde mental, adolescência. Como critério de inclusão: a) artigos científicos; b) Livros c) material em português; d) material on-line com acesso gratuito;
e) Idade da amostra, faixa etária de 10 a 19 anos (OMS); f) responder aos objetivos da pesquisa.

RESULTADOS

Verificou-se que diversas variáveis estão associadas aos fatores de risco a impactarem a saúde mental dos adolescentes, e estas foram alocadas em variáveis
socioculturais; psicológicas e biológicas. Os fatores socioculturais foram os mais evidenciados ao longo da última década. Verificou-se que os diversos tipos de
violência podem impactar negativamente a saúde mental dos adolescentes e, as variáveis, podem estar correlacionadas, como socioculturais e biológicas, no caso
de uma violência sexual seguida de gravidez por exemplo.

CONCLUSOES
Identificou-se variáveis biopsicosocio-culturais que podem impactar à saúde mental dos adolescentes. Conhecer os fatores de risco e de proteção são essenciais na
formulação de propostas de intervenções efetivas que visem a prevenção ou amenização de possíveis transtornos mentais e sofrimentos psíquicos desta
população.

REFERENCIAS

MANOEL, Diego Franco et al. Sexting e adolescência: a emergência de novos temas para a psicologia do desenvolvimento. Rev. SPAGESP, Ribeirão Preto, v. 21, n. 1,
p. 37-50, junho 2020. Disponível em: (#60)http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rspagesp/v21n1/v21n1a04.pdf(#62). Acessado em: 20 de abril de 2020. ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE (Suiça). Ação Global Acelerada para a Saúde de Adolescentes (AA-HA!). Genebra. Mai. 2017. Disponível em:
(#60)https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49095/OPASBRA180024-por.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y(#38)ua=1(#38)ua=1(#62). Acesso em 20 abr.
2020. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (Brasil). Folha informativa - Saúde mental dos adolescentes. Brasília. Set. 2018. Disponível em:
(#60)https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5779:folha-informativa-saude-mental-dos-
adolescentes(#38)Itemid=839(#62). Acessado em: 31 de março 2020. SANTOS, Marconi de Jesus et al. Prevalência de violência sexual e fatores associados entre
estudantes do ensino fundamental – Brasil, 2015. Ciência (#38) saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 535-544, fevereiro 2019. Disponível em:
(#60)https://www.scielo.br/pdf/csc/v24n2/1678-4561-csc-24-02-0535.pdf(#62). Acessado em 02 de junho de 2020. https://doi.org/10.1590/1413-
81232018242.13112017.
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TITULO Contribuições da Psicologia Junguiana para o acolhimento e elaboração simbólica da fase biológica do Climatério: uma revisão integrativa

INTRODUCAO

A fase biológica do climatério é caracterizada por um período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa, geralmente
ocorrendo entre 40-65 anos. Esta fase é marcada por um conjunto de mudanças de ordem biológica, psicológica e sociocultural concomitantes à vivência da meia-
idade feminina. O presente estudo visa contribuir com o estudo dos efeitos psicológicos dessa mudança durante a graduação em Psicologia a partir da perspectiva
da Psicologia Junguiana.

OBJETIVOS
Avaliar como a compreensão do fenômeno descrito pela Psicologia Junguiana como “metanóia” pode contribuir para o acolhimento e elaboração das dificuldades
vividas pela mulher ao longo do climatério.

METODOLOGIA
O presente estudo se trata de uma revisão integrativa, de natureza qualitativa, realizada através de um levantamento de dados estatísticos, de artigos científicos e
livros a partir das palavras-chave: “climatério” e “metanóia”. Foram selecionados 11 trabalhos e 4 livros para a exploração do tema.

RESULTADOS

A menopausa é um marco do climatério. É muito comum que as pessoas coloquem o climatério e a menopausa como sendo a mesma coisa, mas o climatério
correspondendo ao último ciclo menstrual, somente concretizado depois de passados 12 meses da sua ocorrência. Para a Psicologia Junguiana, a metanóia
consiste nos fluxos energéticos intrapsíquicos se intensificam na meia-idade, provocando mudanças na identidade psicológica que são típicos do processo da
metanóia, marcada por angústias e medos, tornando-a angustiante devido à noção do indivíduo sobre a morte que se aproxima. Embora existam estudos sobre
climatério e metanóia, existem poucos estudos que tratem das angústias frente ao envelhecimento próprias destes fenômenos do desenvolvimento da mulher
adulta.

CONCLUSOES

Recomenda-se que o psicólogo ou profissional de saúde promova junto às mulheres na fase do climatério uma reflexão e discussão com relação à maturidade e
envelhecimento. Sugere-se ênfase na identificação e revisão de expectativas sociais e emocionais sobre o que é ser mulher e que foram introjetadas especialmente
durante sua juventude. Analisar as perdas e ganhos típicos das diferentes fases da vida, pois este movimento pode ser útil para ampliar a compreensão dos ganhos
da maturidade inerentes ao seu envelhecimento, amenizando o inevitável sentimento de luto e perda desta etapa da vida.

REFERENCIAS
ARRUDA, Felipe Santos, et al. Associação entre a depressão e fatores clínicos em mulheres climatéricas, REAS, Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2017. BRASIL.
Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Downing Christine. Espelho do self: As imagens arquétipicas que moldam a sua vida. Ed.10. São Paulo: Editora Curtrix, 1993.
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TITULO Contribuições da Psicologia Junguiana para o acolhimento e elaboração simbólica da fase biológica do Climatério: uma revisão integrativa

INTRODUCAO

A fase biológica do climatério é caracterizada por um período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa, geralmente
ocorrendo entre 40-65 anos. Esta fase é marcada por um conjunto de mudanças de ordem biológica, psicológica e sociocultural concomitantes à vivência da meia-
idade feminina. O presente estudo visa contribuir com o estudo dos efeitos psicológicos dessa mudança durante a graduação em Psicologia a partir da perspectiva
da Psicologia Junguiana.

OBJETIVOS
Avaliar como a compreensão do fenômeno descrito pela Psicologia Junguiana como “metanóia” pode contribuir para o acolhimento e elaboração das dificuldades
vividas pela mulher ao longo do climatério.

METODOLOGIA
O presente estudo se trata de uma revisão integrativa, de natureza qualitativa, realizada através de um levantamento de dados estatísticos, de artigos científicos e
livros a partir das palavras-chave: “climatério” e “metanóia”. Foram selecionados 11 trabalhos e 4 livros para a exploração do tema.

RESULTADOS

A menopausa é um marco do climatério. É muito comum que as pessoas coloquem o climatério e a menopausa como sendo a mesma coisa, mas o climatério
correspondendo ao último ciclo menstrual, somente concretizado depois de passados 12 meses da sua ocorrência. Para a Psicologia Junguiana, a metanóia
consiste nos fluxos energéticos intrapsíquicos se intensificam na meia-idade, provocando mudanças na identidade psicológica que são típicos do processo da
metanóia, marcada por angústias e medos, tornando-a angustiante devido à noção do indivíduo sobre a morte que se aproxima. Embora existam estudos sobre
climatério e metanóia, existem poucos estudos que tratem das angústias frente ao envelhecimento próprias destes fenômenos do desenvolvimento da mulher
adulta.

CONCLUSOES

Recomenda-se que o psicólogo ou profissional de saúde promova junto às mulheres na fase do climatério uma reflexão e discussão com relação à maturidade e
envelhecimento. Sugere-se ênfase na identificação e revisão de expectativas sociais e emocionais sobre o que é ser mulher e que foram introjetadas especialmente
durante sua juventude. Analisar as perdas e ganhos típicos das diferentes fases da vida, pois este movimento pode ser útil para ampliar a compreensão dos ganhos
da maturidade inerentes ao seu envelhecimento, amenizando o inevitável sentimento de luto e perda desta etapa da vida.

REFERENCIAS
ARRUDA, Felipe Santos, et al. Associação entre a depressão e fatores clínicos em mulheres climatéricas, REAS, Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2017. BRASIL.
Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da
Saúde, 2016. Downing Christine. Espelho do self: As imagens arquétipicas que moldam a sua vida. Ed.10. São Paulo: Editora Curtrix, 1993.
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TITULO
Michale Corleone: como a construção social da masculinidade pautada no patriarcado e a não integração dos arquétipos centrais da masculinidade corroboram para
a repressão emocional do homem contemporâneo

INTRODUCAO
A concepção ocidental contemporânea de masculinidade a partir dos valores do sistema patriarcal, associada à perda dos rituais de passagem da condição de
menino a adulto, impedem o homem de encontrar uma integração entre seus arquétipos de masculino, levando à desvalorização e repressão de seus sentimentos,
produzindo assim uma masculinidade adoecida tanto para o próprio homem quanto para aqueles que estão ao seu redor.

OBJETIVOS
Compreender como a desvalorização e repressão de sentimentos e conteúdos não reconhecidos como parte da vivência de masculinidade causam o adoecimento
físico e/ou emocional do homem.

METODOLOGIA
Foram utilizados dois métodos de pesquisa. Primeiro, a revisão bibliográfica com intuito de mapear tanto a construção sócio histórica da masculinidade quanto os
arquétipos centrais de masculinidade propostos por Gillett e Moore (1993). Segundo, a análise comparativa da trajetória da personagem “Michael Corleone” ao longo
da obra cinematográfica “O poderoso chefão”, a fim de observar e compreender a repressão de sentimentos e conteúdos não aceitos como masculinos.

RESULTADOS

O homem contemporâneo encontra-se no meio de um conflito psicossocial. Por um lado, ele é cobrado para exercer o modelo de masculinidade socialmente
imposto – isto é, o modelo patriarcal onde a detenção de poder e controle valida sua masculinidade -reafirmando seu poder e controle pessoal de modo violento
sobre as pessoas consideradas mais fracas, inclusive outros homens, a fim de que ele mesmo se proteja da ação violenta e opressiva de outros homens na direção
dele. Por outro lado, ele é intrapsiquicamente cobrado para reconhecer e legitimar sua identidade, suas emoções, seus conteúdos internos (Rei, Guerreiro, Mago e
Amante), a fim de conquistar o reconhecimento social de si mesmo como um ser único, individual, mais liberado para desenvolver seu próprio modo de ser homem.
A trajetória da personagem Michael Corleone retrata a sua opressão emocional e subjetiva, onde ele abdica de seus sonhos pessoais para assumir o modelo de
masculinidade patriarcal, controladora, poderosa e opressiva, a fim de manter o poder socialmente legitimado e esperado dele.

CONCLUSOES
A integração dos arquétipos centrais Rei, Guerreiro, Mago e Amante, tanto na instância individual quanto na social, pode promover as condições necessárias ao
desenvolvimento de novos modelos de masculinidades mais expressivas e menos opressivas.

REFERENCIAS

MOORE, Robert; GILLETT Douglas. Rei, Guerreiro, Mago e Amante: A redescoberta dos arquetipos do masculino. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1993. MINAYO, Maria
Cecília de Souza. Laços perigosos entre machismo e violência. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 1, p. 23-26, Mar. 2005. Disponível em
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-81232005000100005(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). acessos em 17 fev. 2020.
VASCONCELOS, Anna Carolina de Sena e et al. Eu virei homem!: a construção das masculinidades para adolescentes participantes de um projeto de promoção de
saúde sexual e reprodutiva. Saude soc, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 186-197, mar. 2016. Disponível em (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0104-12902016000100186(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). acessos em 18 abr. 2020.
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TITULO
IMPACTO DA DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTES NEUROLÓGICOS CRÔNICOS DURANTE ISOLAMENTO NA PANDEMIA
COVID-19

INTRODUCAO

Doenças crônicas são a maior causa de óbitos e incapacidades no mundo e, interferem no desenvolvimento físico, comportamental e emocional do indivíduo de
forma direta. Geralmente, são decorrentes de múltiplos fatores relacionados, como doença congênita, genética e/ou comorbidades, entretanto, o tratamento, em
específico na área fisioterapêutica, deve ser feito de forma contínua, pois é fundamental em diversos aspectos, como na diminuição do quadro álgico. Por conta
disso, em meio ao cenário de pandemia, a aplicação do isolamento social e interrupção do tratamento fisioterapêutico resultam em impactos sobre a evolução da
saúde do indivíduo.

OBJETIVOS Verificar a percepção dos pacientes sobre a descontinuidade do tratamento de fisioterapia durante o isolamento social imposto pela pandemia da COVID 19

METODOLOGIA
Método:Trata-se de um estudo analítico, observacional transversal, descritivo e quantitativo, com os indivíduos que realizam atendimento no setor de fisioterapia
neurológica. Será aplicado um questionário composto por questões objetivas, montado na plataforma eletrônica Formulários Google® e divulgado via internet,
através da rede social WhatsApp, no mês de julho/agosto de 2020.

RESULTADOS

Dos 10 cuidadores da amostra, 9 (90%) eram do sexo feminino, sendo 7 (43,17%) com grau de parentesco próximo, distribuindo-se em, esposa (5,88%), mãe
(25,53%), filha (5,88%) e irmã (5,88%), de acordo com a tabela 5. A situação ocupacional foi dividida em dona de casa (50%), desempregada (40%) e aposentada
(10%).Dos 10 cuidadores, 9 (90%) residiam com o paciente, e destes, apenas 4(40%) tinham revezamento com os cuidados.O número de integrantes na família variou
de 2 a 6 pessoas. A renda mensal da família foi de até um salário mínimo em 4 (40%) casos e acima de um salário mínimo em 6 (60%) casos. No Brasil, é observado
que o cuidado com o bem-estar e direitos dos portadores de doença crônica é majoritariamente exercido pela família. Com isso, os cuidados são, geralmente,
realizados por um único membro, passando a dividir essa nova função com outras obrigações que já lhe eram designadas. O gênero é considerado por muitos
pesquisadores um fator que influencia a escolha do cuidador e, de certo modo, ainda há uma expectativa e representação social de que mulheres devem assumir o
processo de cuidar, como observado nos resultados da amostra

CONCLUSOES
Os resultados encontrados em relação a percepção dos indivíduos quanto ao impacto da descontinuidade do tratamento fisioterapêutico, ao isolamento social
imposto pela pandemia da COVID 19, os dados nos sugerem que o impacto da pandemia de forma negativa tanto para o paciente como para seus cuidadores.

REFERENCIAS
Theme Filha MM, Souza Junior PRB de, Damacena GN, Szwarcwald CL. Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis e associação com autoavaliação de
saúde: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Rev Bras Epidemiol [Internet]. 2015;18:83–96. Available at: https://www.scielo.br/pdf/rbepid/v18s2/1980-5497-rbepid-18-
s2-00083.pdf
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TITULO O papel do psicólogo no acompanhamento emocional da mulher diante da vivência do período gestacional e suas complexidades

INTRODUCAO
O período gestacional é vivido pelas mulheres como um momento onde ocorre mudanças significativas de cunho biológico, psicológico e social. A gestação é uma
das três fases críticas de transição do ciclo vital da mulher, além da adolescência e o climatério, sendo a gestação uma experiência exclusiva e complexa para cada
mulher.

OBJETIVOS
Identificar as principais mudanças biológicas, psicológicas e sociais vivenciadas por uma gestante, a fim de analisar como o psicólogo pode contribuir para que a
experiência da gestação seja emocionalmente saudável.

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada através de levantamento de dados estatísticos, de artigos científicos e livros a partir
das palavras-chave: “gestação”, “mudanças”, “psicopatologia” e “saúde mental”. Foram selecionados 13 artigos científicos e 1 livro para a exploração do tema.

RESULTADOS

As mudanças gestacionais identificadas foram divididas entre primeiro, segundo e terceiro trimestre, bem como entre mudanças biológicas, sociais e psicológicas.
Elas visam retratar a complexidade da gestação humana. Identificamos os transtornos mentais mais frequentes, sendo o principal a Depressão, pois a maternidade
para algumas mulheres é uma realização pessoal, para outras mulheres é um empecilho em sua vida pessoal e profissional, a depender das circunstâncias
biopsicossociais que contextualizam a gestação em curso. No período pós gestacional ou puerperal, esta mulher pode desenvolver depressão pós-parto. Nas
gestações que não chegam a termo, há também sofrimento e tristeza pelo luto da perda do bebê. Portanto, a maternidade implica em forte interação entre as esferas
biopsicossocial, não só durante a gestação, mas antes e após este momento da mulher. Assim, o psicólogo pode propiciar um espaço de escuta para que a gestante
e familiares possam nomear e atribuir significados às mudanças inerentes à gestação, a fim de elaborar a história da gestação, as falhas na maternagem recebida
pela gestante enquanto filha, bem como elaborar intercorrências durante, ao final e após a gestação em si (IACONELLI, 2012).

CONCLUSOES
a mulher durante a gestação passa por um momento de transformação, sendo assim a mulher necessita de um ambiente seguro para que sua saúde mental seja
preservada.

REFERENCIAS

IACONELLI, Vera. O QUE É PSICOLOGIA PERINATAL: definição de um campo de estudo e atuação.(#38)#8239;Instituto Brasileiro de Psicologia Perinatal, São Paulo,
p. 1-8, 2012. Disponível em: http://www.institutogerar.com.br/. Acesso em: 01 out. 2020. KLEIN, Michele Moreira de Souza; GUEDES, Carla Ribeiro. Intervenção
psicológica a gestantes: contribuições do grupo de suporte para a promoção da saúde.(#38)#8239;Psicol. cienc. Prof. Brasília,(#38)#8239; v. 28,(#38)#8239;n. 4,
(#38)#8239;p. 862-871,(#38)#8239;2008. Disponível em (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1414-
98932008000400016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). Acesso em: 29 setembro 2020. MALDONADO, Maria Tereza.(#38)#8239;Psicologia da gravidez. Jaguatirica
Digital, 1976. 265 p.
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TITULO O papel do psicólogo no acompanhamento emocional da mulher diante da vivência do período gestacional e suas complexidades

INTRODUCAO
O período gestacional é vivido pelas mulheres como um momento onde ocorre mudanças significativas de cunho biológico, psicológico e social. A gestação é uma
das três fases críticas de transição do ciclo vital da mulher, além da adolescência e o climatério, sendo a gestação uma experiência exclusiva e complexa para cada
mulher.

OBJETIVOS
Identificar as principais mudanças biológicas, psicológicas e sociais vivenciadas por uma gestante, a fim de analisar como o psicólogo pode contribuir para que a
experiência da gestação seja emocionalmente saudável.

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada através de levantamento de dados estatísticos, de artigos científicos e livros a partir
das palavras-chave: “gestação”, “mudanças”, “psicopatologia” e “saúde mental”. Foram selecionados 13 artigos científicos e 1 livro para a exploração do tema.

RESULTADOS

As mudanças gestacionais identificadas foram divididas entre primeiro, segundo e terceiro trimestre, bem como entre mudanças biológicas, sociais e psicológicas.
Elas visam retratar a complexidade da gestação humana. Identificamos os transtornos mentais mais frequentes, sendo o principal a Depressão, pois a maternidade
para algumas mulheres é uma realização pessoal, para outras mulheres é um empecilho em sua vida pessoal e profissional, a depender das circunstâncias
biopsicossociais que contextualizam a gestação em curso. No período pós gestacional ou puerperal, esta mulher pode desenvolver depressão pós-parto. Nas
gestações que não chegam a termo, há também sofrimento e tristeza pelo luto da perda do bebê. Portanto, a maternidade implica em forte interação entre as esferas
biopsicossocial, não só durante a gestação, mas antes e após este momento da mulher. Assim, o psicólogo pode propiciar um espaço de escuta para que a gestante
e familiares possam nomear e atribuir significados às mudanças inerentes à gestação, a fim de elaborar a história da gestação, as falhas na maternagem recebida
pela gestante enquanto filha, bem como elaborar intercorrências durante, ao final e após a gestação em si (IACONELLI, 2012).

CONCLUSOES
a mulher durante a gestação passa por um momento de transformação, sendo assim a mulher necessita de um ambiente seguro para que sua saúde mental seja
preservada.

REFERENCIAS

IACONELLI, Vera. O QUE É PSICOLOGIA PERINATAL: definição de um campo de estudo e atuação.(#38)#8239;Instituto Brasileiro de Psicologia Perinatal, São Paulo,
p. 1-8, 2012. Disponível em: http://www.institutogerar.com.br/. Acesso em: 01 out. 2020. KLEIN, Michele Moreira de Souza; GUEDES, Carla Ribeiro. Intervenção
psicológica a gestantes: contribuições do grupo de suporte para a promoção da saúde.(#38)#8239;Psicol. cienc. Prof. Brasília,(#38)#8239; v. 28,(#38)#8239;n. 4,
(#38)#8239;p. 862-871,(#38)#8239;2008. Disponível em (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1414-
98932008000400016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). Acesso em: 29 setembro 2020. MALDONADO, Maria Tereza.(#38)#8239;Psicologia da gravidez. Jaguatirica
Digital, 1976. 265 p.
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3403491 - EDUARDA RIBEIRO SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maristela dos Reis Souza

TITULO O papel do psicólogo no acompanhamento emocional da mulher diante da vivência do período gestacional e suas complexidades

INTRODUCAO
O período gestacional é vivido pelas mulheres como um momento onde ocorre mudanças significativas de cunho biológico, psicológico e social. A gestação é uma
das três fases críticas de transição do ciclo vital da mulher, além da adolescência e o climatério, sendo a gestação uma experiência exclusiva e complexa para cada
mulher.

OBJETIVOS
Identificar as principais mudanças biológicas, psicológicas e sociais vivenciadas por uma gestante, a fim de analisar como o psicólogo pode contribuir para que a
experiência da gestação seja emocionalmente saudável.

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada através de levantamento de dados estatísticos, de artigos científicos e livros a partir
das palavras-chave: “gestação”, “mudanças”, “psicopatologia” e “saúde mental”. Foram selecionados 13 artigos científicos e 1 livro para a exploração do tema.

RESULTADOS

As mudanças gestacionais identificadas foram divididas entre primeiro, segundo e terceiro trimestre, bem como entre mudanças biológicas, sociais e psicológicas.
Elas visam retratar a complexidade da gestação humana. Identificamos os transtornos mentais mais frequentes, sendo o principal a Depressão, pois a maternidade
para algumas mulheres é uma realização pessoal, para outras mulheres é um empecilho em sua vida pessoal e profissional, a depender das circunstâncias
biopsicossociais que contextualizam a gestação em curso. No período pós gestacional ou puerperal, esta mulher pode desenvolver depressão pós-parto. Nas
gestações que não chegam a termo, há também sofrimento e tristeza pelo luto da perda do bebê. Portanto, a maternidade implica em forte interação entre as esferas
biopsicossocial, não só durante a gestação, mas antes e após este momento da mulher. Assim, o psicólogo pode propiciar um espaço de escuta para que a gestante
e familiares possam nomear e atribuir significados às mudanças inerentes à gestação, a fim de elaborar a história da gestação, as falhas na maternagem recebida
pela gestante enquanto filha, bem como elaborar intercorrências durante, ao final e após a gestação em si (IACONELLI, 2012).

CONCLUSOES
a mulher durante a gestação passa por um momento de transformação, sendo assim a mulher necessita de um ambiente seguro para que sua saúde mental seja
preservada.

REFERENCIAS

IACONELLI, Vera. O QUE É PSICOLOGIA PERINATAL: definição de um campo de estudo e atuação.(#38)#8239;Instituto Brasileiro de Psicologia Perinatal, São Paulo,
p. 1-8, 2012. Disponível em: http://www.institutogerar.com.br/. Acesso em: 01 out. 2020. KLEIN, Michele Moreira de Souza; GUEDES, Carla Ribeiro. Intervenção
psicológica a gestantes: contribuições do grupo de suporte para a promoção da saúde.(#38)#8239;Psicol. cienc. Prof. Brasília,(#38)#8239; v. 28,(#38)#8239;n. 4,
(#38)#8239;p. 862-871,(#38)#8239;2008. Disponível em (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1414-
98932008000400016(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). Acesso em: 29 setembro 2020. MALDONADO, Maria Tereza.(#38)#8239;Psicologia da gravidez. Jaguatirica
Digital, 1976. 265 p.
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3682871 - NAIARA DO CARMO FERLIN 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Thuam Silva Rodrigues Raquel Fernandes Batista

TITULO INDICE DE MASSA CORPORAL X RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS

INTRODUCAO

O processo de envelhecimento da população Brasileira se tornou um grandes desafios a ser enfrentado no século XXI, este processo vem acompanhado por
modificações no perfil de saúde de sua população com importantes alterações fisiológicas, como a osteopenia, e predomínio de doenças crônico-degenerativas,
como a osteoporose, com acúmulo de incapacidades e maiores gastos e desafios para o sistema de saúde¹ Envelhecer é um processo fisiologico que faz parte de
uma etapa da vida caracterizado por diminuição progressiva da reserva funcional orgânica, por mudanças físicas, psicológicas e sociais que varia de indivíduo para
indivíduo, sendo gradativo para uns e de forma rápida para outros². Uma das implicações do envelhecimento é o aumento da gordura corporal total, o que pode levar
a obesidade, descrita pela Organização Mundial da Saúde como uma das maiores ameaças à saúde humana, e a qual é definida pelo excesso de tecido adiposo no
organismo. A obesidade é considerada uma doença crônica e inter-relacionada direta ou indiretamente com algumas outras situações patológicas contribuintes da
morbimortalidade. Acredita-se que essas modificações ocorrem principalmente em virtude da diminuição da taxa metabólica basal e da falta de atividade física 3-4
Na velhice, a obesidade está associada às doenças multifatoriais, send

OBJETIVOS
Geral: Verificar associação entre índice de massa corporal e risco de quedas em idosos. Específico: (#38)#9679; Descrever o perfil dos Idosos participantes desse
projeto. (#38)#9679; Verificar se tem associação entre o índice de massa corporal com risco de quedas em idosos

METODOLOGIA

TIPO DE PESQUISA: Essa pesquisa será um estudo epidemiológico, quantitativo e retrospectivo, com verificação baseada na Avaliação Multidimensional da Pessoa
Idosa na Atenção Básica (AMPI-AB) (Anexo I), aplicadas, entre janeiro e junho de 2019, sendo para esta pesquisa foram selecionada uma amostra de 130 avaliações
da AMPI-AB, do banco de dados da pesquisa “Fatores associados ao risco de quedas nos idosos atendidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS)Jordanópolis, São
Paulo, SP.” Com objetivo primário de identificar a correlação entre índice de massa corporal com risco de quedas nos idosos atendidos pela Unidade básica de saúde
(UBS) Jordanópolis, São Paulo, SP.

RESULTADOS
Do total de idosos pesquisados podemos observar na tabele 1 que, 4,55 dos idosos apresentam abaixo do peso, 38,63% encontram-se com o peso normal, 27,28%
apresentam sobre peso e 29, 64 apresentam quadro de obesidade .

CONCLUSOES
Esperam-se que os resultados do presente estudo possam contribuir para programas de promoção, prevenção e atenção aos idosos, melhorando suas condições de
vida e saúde, garantindo um envelhecimento saudável. Por isso a importância de novos estudos, para melhores estratégias de saúde e qualidade de vidas diminuindo
assim obesidade e risco de quedas.

REFERENCIAS
Lucio A, Bezerra MJC, Sousa SA, Miranda MLJ. Características da capacidade funcional e sua relação com o IMC em idosas ingressantes em um programa de
educação física. Rev Bras Ciênc Mov [Internet]. 2011 [cited 2014 May 10]; 19(2):13-8.
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2917726 - ANA CAROLINA GOMES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maristela dos Reis Souza

TITULO
Uma análise quantitativa e qualitativa da abrangência temática do conteúdo didático presente nos materiais elaborado para a educação sexual no contexto escolar
brasileiro

INTRODUCAO

A educação sexual pode ser compreendida como o direito de todo individuo de obter informações sobre relacionamento sexual, sexualidade, corpo, expressão de
sentimentos, reavaliação de tabus e de valores relacionados ao sexo (FIGUEIRÓ, 2009). Dito de outro modo, educação sexual pode ser também todo o processo pelo
qual se aprende sobre a sexualidade. Dessa forma, o uso dos materiais educativos impressos tem aumentado, pois através de sua linguagem acessível, apelo ao
lúdico e informações mais objetivas, eles facilitam a transmissão de informações, esclarecimento de dúvidas e desmistificação de tabus e preconceitos sobre
determinados temas.

OBJETIVOS
Identificar os principais materiais de educação sexual concebidos para a educação sexual no contexto escolar, a fim de analisar a abrangência temática quantitativa
e qualitativa do conteúdo didático referente à sexualidade humana.

METODOLOGIA

A presente pesquisa consiste em três etapas. A primeira consiste na revisão bibliográfica onde foram selecionadas 38 publicações que especificam as diretrizes e
melhores práticas em educação sexual, incluindo tanto artigos científicos quanto orientações, legislação e diretrizes governamentais brasileiras. A segunda etapa foi
a busca pelos materiais didáticos disponíveis em formato online e/ou impresso. Foram encontrados 6 materiais didáticos para educação sexual em língua
portuguesa. A terceira etapa consistiu na análise do conteúdo destes materiais do tipo quanti-quali, onde foram identificadas as principais categorias temáticas
abordadas, qual percentual de frequência destes temas, e qual o alcance e limitação do modo como estes temas são apresentados.

RESULTADOS

Os conteúdos dos materiais didáticos foram divididos, a princípio nas seguintes categorias temáticas citadas e recomendadas nos manuais de boas práticas em
educação sexual: higiene pessoal; gênero/construção social de gênero; identidade de gênero; orientação sexual/ atração afetivossexual; gravidez e gestação;
contracepção; infecções sexualmente transmissíveis. No entanto, até o presente momento, os resultados estão em andamento, passando inclusive por cálculo
estatístico, não sendo possível apresentar resultados conclusivos. Isso porque outras categorias não citadas nas recomendações didáticas surgiram nos materiais
didáticos, bem como não foram abordadas categorias importantes na sexualidade humana como o aborto, violência sexual, além de preconceitos e tabus
relacionados à sexualidade.

CONCLUSOES Não é possível ainda, uma vez que o material segue na fase final de análise quantitativa estatística.

REFERENCIAS

FIGUEIRÓ, Mary Neide. Educação Sexual: Múltiplos temas, compromisso comum. [S. l.]: Universidade Estadual de Londrina, 2009. MONTARDO, Jorge. A escola e a
educação sexual. La Salle – Revista de Educação Ciência e Cultura , [S. l.], p. 1, 1 jun. 2020. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (Paraná) et al. Sexualidade.
Reimpressão. ed. [S. l.: s. n.], 2009. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação
dos temas transversais: Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 3. ed. Brasília, 2001.
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3378691 - REGIANE FERREIRA ALVES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maristela dos Reis Souza

TITULO
Uma análise quantitativa e qualitativa da abrangência temática do conteúdo didático presente nos materiais elaborado para a educação sexual no contexto escolar
brasileiro

INTRODUCAO

A educação sexual pode ser compreendida como o direito de todo individuo de obter informações sobre relacionamento sexual, sexualidade, corpo, expressão de
sentimentos, reavaliação de tabus e de valores relacionados ao sexo (FIGUEIRÓ, 2009). Dito de outro modo, educação sexual pode ser também todo o processo pelo
qual se aprende sobre a sexualidade. Dessa forma, o uso dos materiais educativos impressos tem aumentado, pois através de sua linguagem acessível, apelo ao
lúdico e informações mais objetivas, eles facilitam a transmissão de informações, esclarecimento de dúvidas e desmistificação de tabus e preconceitos sobre
determinados temas.

OBJETIVOS
Identificar os principais materiais de educação sexual concebidos para a educação sexual no contexto escolar, a fim de analisar a abrangência temática quantitativa
e qualitativa do conteúdo didático referente à sexualidade humana.

METODOLOGIA

A presente pesquisa consiste em três etapas. A primeira consiste na revisão bibliográfica onde foram selecionadas 38 publicações que especificam as diretrizes e
melhores práticas em educação sexual, incluindo tanto artigos científicos quanto orientações, legislação e diretrizes governamentais brasileiras. A segunda etapa foi
a busca pelos materiais didáticos disponíveis em formato online e/ou impresso. Foram encontrados 6 materiais didáticos para educação sexual em língua
portuguesa. A terceira etapa consistiu na análise do conteúdo destes materiais do tipo quanti-quali, onde foram identificadas as principais categorias temáticas
abordadas, qual percentual de frequência destes temas, e qual o alcance e limitação do modo como estes temas são apresentados.

RESULTADOS

Os conteúdos dos materiais didáticos foram divididos, a princípio nas seguintes categorias temáticas citadas e recomendadas nos manuais de boas práticas em
educação sexual: higiene pessoal; gênero/construção social de gênero; identidade de gênero; orientação sexual/ atração afetivossexual; gravidez e gestação;
contracepção; infecções sexualmente transmissíveis. No entanto, até o presente momento, os resultados estão em andamento, passando inclusive por cálculo
estatístico, não sendo possível apresentar resultados conclusivos. Isso porque outras categorias não citadas nas recomendações didáticas surgiram nos materiais
didáticos, bem como não foram abordadas categorias importantes na sexualidade humana como o aborto, violência sexual, além de preconceitos e tabus
relacionados à sexualidade.

CONCLUSOES Não é possível ainda, uma vez que o material segue na fase final de análise quantitativa estatística.

REFERENCIAS

FIGUEIRÓ, Mary Neide. Educação Sexual: Múltiplos temas, compromisso comum. [S. l.]: Universidade Estadual de Londrina, 2009. MONTARDO, Jorge. A escola e a
educação sexual. La Salle – Revista de Educação Ciência e Cultura , [S. l.], p. 1, 1 jun. 2020. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (Paraná) et al. Sexualidade.
Reimpressão. ed. [S. l.: s. n.], 2009. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação
dos temas transversais: Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 3. ed. Brasília, 2001.
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3401600 - LARISSA BORBA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maristela dos Reis Souza

TITULO
Uma análise quantitativa e qualitativa da abrangência temática do conteúdo didático presente nos materiais elaborado para a educação sexual no contexto escolar
brasileiro

INTRODUCAO

A educação sexual pode ser compreendida como o direito de todo individuo de obter informações sobre relacionamento sexual, sexualidade, corpo, expressão de
sentimentos, reavaliação de tabus e de valores relacionados ao sexo (FIGUEIRÓ, 2009). Dito de outro modo, educação sexual pode ser também todo o processo pelo
qual se aprende sobre a sexualidade. Dessa forma, o uso dos materiais educativos impressos tem aumentado, pois através de sua linguagem acessível, apelo ao
lúdico e informações mais objetivas, eles facilitam a transmissão de informações, esclarecimento de dúvidas e desmistificação de tabus e preconceitos sobre
determinados temas.

OBJETIVOS
Identificar os principais materiais de educação sexual concebidos para a educação sexual no contexto escolar, a fim de analisar a abrangência temática quantitativa
e qualitativa do conteúdo didático referente à sexualidade humana.

METODOLOGIA

A presente pesquisa consiste em três etapas. A primeira consiste na revisão bibliográfica onde foram selecionadas 38 publicações que especificam as diretrizes e
melhores práticas em educação sexual, incluindo tanto artigos científicos quanto orientações, legislação e diretrizes governamentais brasileiras. A segunda etapa foi
a busca pelos materiais didáticos disponíveis em formato online e/ou impresso. Foram encontrados 6 materiais didáticos para educação sexual em língua
portuguesa. A terceira etapa consistiu na análise do conteúdo destes materiais do tipo quanti-quali, onde foram identificadas as principais categorias temáticas
abordadas, qual percentual de frequência destes temas, e qual o alcance e limitação do modo como estes temas são apresentados.

RESULTADOS

Os conteúdos dos materiais didáticos foram divididos, a princípio nas seguintes categorias temáticas citadas e recomendadas nos manuais de boas práticas em
educação sexual: higiene pessoal; gênero/construção social de gênero; identidade de gênero; orientação sexual/ atração afetivossexual; gravidez e gestação;
contracepção; infecções sexualmente transmissíveis. No entanto, até o presente momento, os resultados estão em andamento, passando inclusive por cálculo
estatístico, não sendo possível apresentar resultados conclusivos. Isso porque outras categorias não citadas nas recomendações didáticas surgiram nos materiais
didáticos, bem como não foram abordadas categorias importantes na sexualidade humana como o aborto, violência sexual, além de preconceitos e tabus
relacionados à sexualidade.

CONCLUSOES Não é possível ainda, uma vez que o material segue na fase final de análise quantitativa estatística.

REFERENCIAS

FIGUEIRÓ, Mary Neide. Educação Sexual: Múltiplos temas, compromisso comum. [S. l.]: Universidade Estadual de Londrina, 2009. MONTARDO, Jorge. A escola e a
educação sexual. La Salle – Revista de Educação Ciência e Cultura , [S. l.], p. 1, 1 jun. 2020. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (Paraná) et al. Sexualidade.
Reimpressão. ed. [S. l.: s. n.], 2009. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: apresentação
dos temas transversais: Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 3. ed. Brasília, 2001.
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4239725 - ANANDREIA TROVO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Bruno de Oliveira Pinheiro

TITULO EDUCAÇÃO FÍSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA, A EXPERIÊNCIA DO PROJETO ENSINO MÉDIO COM MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA (PEMMT) DE RONDÔNIA

INTRODUCAO
A implementação do PEMMT partiu da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia. A iniciativa foi baseada na experiência do Estado do Amazonas, utiliza a
metodologia de ensino mediado por tecnologia para atender às comunidades com difícil acesso e para dar suporte à todos os componentes curriculares no processo
de ensino-aprendizagem.

OBJETIVOS Este trabalho teve como objetivo principal discutir a implementação do PEMMT, sua proposta metodológica e seu impacto nas aulas de Educação Física.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste trabalho consiste na descrição de um relato de experiência profissional sobre a implementação do PEMMT que baseia-se nas
publicações institucionais da Secretaria da Educação de Rondônia.

RESULTADOS

O método de ensino atende clientela residentes nas localidades de difícil acesso do Estado de Rondônia, conta com apenas um professor em sala de aula que
permeia todos os componentes curriculares como mediador do processo de ensino aprendizagem. As aulas são ministradas por professores especialistas em
estúdio, cuja transmissão via satélite das aulas ocorre em tempo real e a interação via internet fica por conta de acesso via grupo de whattsapp pelo professor
mediador. Os encaminhamentos dos procedimentos pedagógicos são enviados por e-mail, o professor local recebe, se apropria e se responsabiliza pela mediação
das atividades. As aulas de Educação Física, seguem os mesmos padrões dos demais componentes curriculares. Conteúdos teóricos e práticos são propostos em
vídeo aulas e estimulados pelo professor mediador a serem praticados pelos estudantes.

CONCLUSOES
Contudo, as execuções das aulas mediadas pela tecnologia têm atingido os objetivos propostos, dentro das limitações logísticas, operacionais de localização dos
estudantes. A metodologia utilizada e os direcionamentos e orientações prestados pelos professores mediadores, que se responsabilizam pela efetivação das
atividades extracurriculares, foram considerados dentro das expectativas para a efetivação da aprendizagem.

REFERENCIAS

1. RONDÔNIA. Ano letivo segue com aulas on-line para garantir a segurança da comunidade escolar em Rondônia. Portal do Governo: 2020. Disponível em:
http://www.rondonia.ro.gov.br/ano-letivo-segue-com-aulas-on-line-para-garantir-aseguranca-da-comunidade-escolar-em-rondonia/. Acesso em 17 maio 2020. 2.
RONDÔNIA. Lei nº 3846 de 04 de julho de 2016. Institui o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e dá
outras providências. Disponível em: http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/L3846.pdf. Acesso em: 17 maio 2020. 3. YOUTUBE. Canal Mediação
Tecnológica Rondônia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=C0q0jI_98kU. Acesso em 22 maio 2020.
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3776841 - LEONARDO TADEU SANTANA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Julia Moura Bernardes

TITULO EFEITOS DA RELIGIÃO E A PERSONALIDADE ADULTA: UMA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA

INTRODUCAO

A religião tem um papel importante na cultura, na vida e nas interações sociais do indivíduo. Ela implica diretamente na construção da identidade de um indivíduo e
marca de forma significativa a sua personalidade. Ela tem influência não somente na constituição do seu seguidor, ajuda-o a se reconhecer como um ser dotado de
potencialidades, como também o auxilia a rever pontos ligados à sua subjetividade, como impressão do mundo, vontades e necessidades, firmemente estabelecidos,
ressignificando-os. A religião tem não somente a função de estabelecer marcos, mas também de nos fazer revê-los. A psicanálise ajuda a entender quais dinâmicas
existem nessa relação entre o homem e a religião e como é necessário e benéfico incorporar tais aspectos na escuta terapêutica. Este estudo utilizar-se-á, portanto,
da interlocução entre a religião e a psicanálise para entender e interpretar o que ocorre em relação ao sujeito.

OBJETIVOS Entender os efeitos da religião na personalidade adulta em um enfoque psicanalítico.

METODOLOGIA
O trabalho tem como propósito realizar uma pesquisa exploratória, recorrendo a uma abordagem qualitativa dos possíveis achados na literatura do tema proposto,
sendo necessário realizar uma revisão bibliográfica.

RESULTADOS

A religião está presente nas relações de grupos desde muito cedo na humanidade e conquistou espaço consideravelmente importante em diversas civilizações. Pode
ser definida como todo e qualquer sistema de concepções e comportamentos presentes em um grupo, que dá ao indivíduo direcionamento e ação para que haja
devoção para com o divino. Não somente traz um impacto psicológico individual, como também, apresenta papel significativo ao longo da construção de alicerces
sociais. Para melhor entender grupos religiosos e a influência que seus fiéis recebem de suas práticas e qual o impacto individual e sociocultural que se tem a partir
desses pontos, é preciso descrever o funcionamento do aparelho psíquico, e sua formação que está encadeada com vivências internas e externas no mundo. A
dinâmica psíquica resultante dessas experiências ditará a maneira como o individuo se relaciona com as outras pessoas, e tendo um objeto de adoração em comum
os grupos são formados. Grupos de diversas ordens, entre eles, os religiosos.

CONCLUSOES
É pela identificação com outras pessoas e guias sacerdotais e pela atualização de conteúdos internos que fiéis encontram nas instituições religiosas um espaço que
poderá servir de conforto, acolhimento e instigará neles comportamentos de diferentes ordens.

REFERENCIAS
1. BOFF, Leonardo. Espiritualidade: um caminho de transformação. Rio de Janeiro: Sextante, 2006. 2. FREUD, Sigmund. Psicologia das massas e a análise do eu e
outros textos. São Paulo: companhia das Letras, 2011. 3. FROMM, Erich. Psicanalise e religião. Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano, LTDA., 1962.
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TITULO
Uma análise quanti-quali dos protocolos de acolhimento dos conflitos sexuais dos congregados da Igreja Católica Apostólica Romana e Igrejas de denominação
Evangélica e/ou Pentecostal

INTRODUCAO

Tanto a sexualidade quanto a religiosidade fazem parte do desenvolvimento humano, pois ambas são formas de expressão da individualidade no mundo, ocupando
papéis fundamentais na vida do sujeito. No entanto, a doutrina religiosa adotada pelo sujeito influencia sua expressão afetivossexual. Embora a sexualidade não
exija condições de fé para se expressar, toda religião possui suas próprias regras e normas a respeito do que é permitido, tolerado ou rejeitado no território da
expressão sexual, podendo tornar a vida sexual do congregado conflituosa entre seus desejos e seu compromisso moral, gerando sofrimento psíquico.

OBJETIVOS
Identificar quais são os protocolos de acolhimento do sofrimento humano adotados pela Igreja Católica Apostólica Romana e Igrejas de denominação Evangélica
e/ou Pentecostal para manejar as questões ligadas à sexualidade de seus congregados.

METODOLOGIA

A primeira etapa da pesquisa consiste na revisão bibliográfica onde foram selecionadas publicações que tratam da origem e história das duas religiões estudadas,
delineando especificamente seus dogmas a respeito da sexualidade humana. Quanto à sexualidade, a bibliografia utilizada priorizou obras da Psicanálise. A segunda
etapa foi a busca de materiais online e/ou impressos produzidos pelas próprias congregações que tratam parcialmente ou totalmente do tema sexualidade. A
terceira etapa consistiu na análise quanti-quali do conteúdo, onde foram identificadas quais categorias temáticas aparecem no material, o grau de transparência
com que os temas são tratados, e quais são as estratégias de acolhimento preconizadas quando alguma questão ligada à sexualidade surgir.

RESULTADOS

Os cálculos estatísticos não foram concluídos a tempo para a presente apresentação. Quanto à origem da sexualidade, esta é um dom divino e deve ser empregada
de modo a agradar a Deus. A sexualidade considerada um dom divino tem caráter heteronormativo, bem como se inicia e se encerra na vida intraconjugal. Qualquer
ato contrário ao que agrada a Deus, é considerado pecado, uma transgressão, portanto vivido com culpa e eventual punição divina. Diante do conflito entre o prazer e
a culpa, os materiais não apresentam estratégias de acolhimento, mas sim alertam sobre consequência punitiva divina. Há pouca transparência na discussão sobre
temas diferentes do modelo heteronormativo e cisgênero.

CONCLUSOES
Os protocolos de orientação das religiões pesquisadas não contemplam o entendimento contemporâneo sobre diversidade sexual e diferentes formas de vivência
afetivossexual, deixando de acolher o sofrimento de alguns congregados que tem desejos e vivências considerados divergentes do que preconiza a religião da qual
são adeptos.

REFERENCIAS

FREUD, Sigmund. Um caso de histeria, Três ensaios sobre sexualidade e outros Trabalhos. 1901-1905. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas
de Sigmund Freud Volume VII. Imago Editora. 2006. Rio de Janeiro. PAPALIA, Diane; FELDMAN, Ruth. Desenvolvimento Humano. 12. Ed. Porto Alegre: AMGH,2013
RODRIGUES JÚNIOR, Oswaldo. Instituto Paulista de Sexualidade - Afinal: o que é(#38)#8239;sexualidade? 2011. Disponível em
(#60)https://oswrod1.wordpress.com/2011/07/26/afinal-o-que-e-sexualidade/(#62) Acesso em 10/09/2020
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TITULO
Uma análise quanti-quali dos protocolos de acolhimento dos conflitos sexuais dos congregados da Igreja Católica Apostólica Romana e Igrejas de denominação
Evangélica e/ou Pentecostal

INTRODUCAO

Tanto a sexualidade quanto a religiosidade fazem parte do desenvolvimento humano, pois ambas são formas de expressão da individualidade no mundo, ocupando
papéis fundamentais na vida do sujeito. No entanto, a doutrina religiosa adotada pelo sujeito influencia sua expressão afetivossexual. Embora a sexualidade não
exija condições de fé para se expressar, toda religião possui suas próprias regras e normas a respeito do que é permitido, tolerado ou rejeitado no território da
expressão sexual, podendo tornar a vida sexual do congregado conflituosa entre seus desejos e seu compromisso moral, gerando sofrimento psíquico.

OBJETIVOS
Identificar quais são os protocolos de acolhimento do sofrimento humano adotados pela Igreja Católica Apostólica Romana e Igrejas de denominação Evangélica
e/ou Pentecostal para manejar as questões ligadas à sexualidade de seus congregados.

METODOLOGIA

A primeira etapa da pesquisa consiste na revisão bibliográfica onde foram selecionadas publicações que tratam da origem e história das duas religiões estudadas,
delineando especificamente seus dogmas a respeito da sexualidade humana. Quanto à sexualidade, a bibliografia utilizada priorizou obras da Psicanálise. A segunda
etapa foi a busca de materiais online e/ou impressos produzidos pelas próprias congregações que tratam parcialmente ou totalmente do tema sexualidade. A
terceira etapa consistiu na análise quanti-quali do conteúdo, onde foram identificadas quais categorias temáticas aparecem no material, o grau de transparência
com que os temas são tratados, e quais são as estratégias de acolhimento preconizadas quando alguma questão ligada à sexualidade surgir.

RESULTADOS

Os cálculos estatísticos não foram concluídos a tempo para a presente apresentação. Quanto à origem da sexualidade, esta é um dom divino e deve ser empregada
de modo a agradar a Deus. A sexualidade considerada um dom divino tem caráter heteronormativo, bem como se inicia e se encerra na vida intraconjugal. Qualquer
ato contrário ao que agrada a Deus, é considerado pecado, uma transgressão, portanto vivido com culpa e eventual punição divina. Diante do conflito entre o prazer e
a culpa, os materiais não apresentam estratégias de acolhimento, mas sim alertam sobre consequência punitiva divina. Há pouca transparência na discussão sobre
temas diferentes do modelo heteronormativo e cisgênero.

CONCLUSOES
Os protocolos de orientação das religiões pesquisadas não contemplam o entendimento contemporâneo sobre diversidade sexual e diferentes formas de vivência
afetivossexual, deixando de acolher o sofrimento de alguns congregados que tem desejos e vivências considerados divergentes do que preconiza a religião da qual
são adeptos.

REFERENCIAS

FREUD, Sigmund. Um caso de histeria, Três ensaios sobre sexualidade e outros Trabalhos. 1901-1905. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas
de Sigmund Freud Volume VII. Imago Editora. 2006. Rio de Janeiro. PAPALIA, Diane; FELDMAN, Ruth. Desenvolvimento Humano. 12. Ed. Porto Alegre: AMGH,2013
RODRIGUES JÚNIOR, Oswaldo. Instituto Paulista de Sexualidade - Afinal: o que é(#38)#8239;sexualidade? 2011. Disponível em
(#60)https://oswrod1.wordpress.com/2011/07/26/afinal-o-que-e-sexualidade/(#62) Acesso em 10/09/2020
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Maristela dos Reis Souza

TITULO
Uma análise quanti-quali dos protocolos de acolhimento dos conflitos sexuais dos congregados da Igreja Católica Apostólica Romana e Igrejas de denominação
Evangélica e/ou Pentecostal

INTRODUCAO

Tanto a sexualidade quanto a religiosidade fazem parte do desenvolvimento humano, pois ambas são formas de expressão da individualidade no mundo, ocupando
papéis fundamentais na vida do sujeito. No entanto, a doutrina religiosa adotada pelo sujeito influencia sua expressão afetivossexual. Embora a sexualidade não
exija condições de fé para se expressar, toda religião possui suas próprias regras e normas a respeito do que é permitido, tolerado ou rejeitado no território da
expressão sexual, podendo tornar a vida sexual do congregado conflituosa entre seus desejos e seu compromisso moral, gerando sofrimento psíquico.

OBJETIVOS
Identificar quais são os protocolos de acolhimento do sofrimento humano adotados pela Igreja Católica Apostólica Romana e Igrejas de denominação Evangélica
e/ou Pentecostal para manejar as questões ligadas à sexualidade de seus congregados.

METODOLOGIA

A primeira etapa da pesquisa consiste na revisão bibliográfica onde foram selecionadas publicações que tratam da origem e história das duas religiões estudadas,
delineando especificamente seus dogmas a respeito da sexualidade humana. Quanto à sexualidade, a bibliografia utilizada priorizou obras da Psicanálise. A segunda
etapa foi a busca de materiais online e/ou impressos produzidos pelas próprias congregações que tratam parcialmente ou totalmente do tema sexualidade. A
terceira etapa consistiu na análise quanti-quali do conteúdo, onde foram identificadas quais categorias temáticas aparecem no material, o grau de transparência
com que os temas são tratados, e quais são as estratégias de acolhimento preconizadas quando alguma questão ligada à sexualidade surgir.

RESULTADOS

Os cálculos estatísticos não foram concluídos a tempo para a presente apresentação. Quanto à origem da sexualidade, esta é um dom divino e deve ser empregada
de modo a agradar a Deus. A sexualidade considerada um dom divino tem caráter heteronormativo, bem como se inicia e se encerra na vida intraconjugal. Qualquer
ato contrário ao que agrada a Deus, é considerado pecado, uma transgressão, portanto vivido com culpa e eventual punição divina. Diante do conflito entre o prazer e
a culpa, os materiais não apresentam estratégias de acolhimento, mas sim alertam sobre consequência punitiva divina. Há pouca transparência na discussão sobre
temas diferentes do modelo heteronormativo e cisgênero.

CONCLUSOES
Os protocolos de orientação das religiões pesquisadas não contemplam o entendimento contemporâneo sobre diversidade sexual e diferentes formas de vivência
afetivossexual, deixando de acolher o sofrimento de alguns congregados que tem desejos e vivências considerados divergentes do que preconiza a religião da qual
são adeptos.

REFERENCIAS

FREUD, Sigmund. Um caso de histeria, Três ensaios sobre sexualidade e outros Trabalhos. 1901-1905. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas
de Sigmund Freud Volume VII. Imago Editora. 2006. Rio de Janeiro. PAPALIA, Diane; FELDMAN, Ruth. Desenvolvimento Humano. 12. Ed. Porto Alegre: AMGH,2013
RODRIGUES JÚNIOR, Oswaldo. Instituto Paulista de Sexualidade - Afinal: o que é(#38)#8239;sexualidade? 2011. Disponível em
(#60)https://oswrod1.wordpress.com/2011/07/26/afinal-o-que-e-sexualidade/(#62) Acesso em 10/09/2020
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TITULO Ameloblastoma - Tudo que o cirurgião-dentista precisa saber

INTRODUCAO
O ameloblastoma unicístico é um tumor odontogênico de origem epitelial, localmente agressivo, que acomete indivíduos jovens e são oriundos do epitélio envolvido
na formação dos dentes. Os aspectos clínicos e radiográficos deste tumor são muito semelhantes aos do cisto radicular, necessitando portanto, da análise
histopatológica para se definir o diagnóstico.

OBJETIVOS
Através da realização de um levantamento bibliográfico que abordem sobre ameloblastoma unicístico: Geral: Descrever os aspectos clínicos e radiográficos desta
lesão. Específicos: Relatar que este tipo de tumor odontogênico pode mimetizar clínica e radiograficamente um cisto radicular ou residual e destacar a importância
do exame histopatológico no diagnóstico final desta neoplasia.

METODOLOGIA

Este trabalho será realizado através de um levantamento bibliográfico, tanto de publicações nacionais quanto internacionais nos idiomas inglês e espanhol, nas
quais os autores abordem os aspectos clínicos, radiográficos e formas de tratamento para esta neoplasia. Estes trabalhos serão captados através de uma busca
eletrônica com descritores, unitermos simples e cruzados como ameloblastoma; unycistic; odontogenic tumors; unycistic ameloblastoma; oral neoplasma; mandible,
pelo sistema BIREME-MEDLINE, LILACS, SCIELO.

RESULTADOS

O ameloblastoma, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma neoplasia epitelial intraóssea benigna, de origem odontogênica, localmente agressiva.
Representa 1% dos tumores odontogênicos na cavidade oral1,2,3,4 Pode se originar à partir do epitélio envolvido na formação dos dentes, como restos de lâmina
dentária, de um órgão de esmalte em desenvolvimento, restos epiteliais de Malassez, do revestimento epitelial de cistos odontogênicos ou do epitélio escamoso
estratificado da cavidade oral2,3,4,5,6. É um tumor de crescimento lento, raramente maligno ou metastático2,3,4.

CONCLUSOES

Com base na leitura dos trabalhos científicos que corroboraram para a produção deste trabalho, conclui-se que o AU é mais prevalente em indivíduos jovens,
acometendo mais a mandíbula e principalmente a região posterior, originando-se do epitélio envolvido na formação dos dentes. Apresenta achados clínicos e
radiográficos semelhantes a um cisto radicular, e a análise histopatológica, é de vital importância para definir o diagnóstico final desse tumor odontogênico,
apresentando menor chance de recidiva quando comparado às outras formas de ameloblastoma.

REFERENCIAS

1.AZEVEDO SANTANA, T.; VARELA CÂNCIO, A.; DE CARVALHO FREITAS RAMOS, T.; FARIAS HASSAM, S.; ANDRADE CARDOSO, J.; GONÇALVES DE FARIAS, J.
Ameloblastoma unicístico: relato de caso. Revista da Faculdade de Odontologia - UPF, v. 24, n. 2, p. 284-291, 18 dez. 2019. 2.LOPES, RANGEL, P.K.P, Ameloblastoma
unicístico em mandíbula: relato de caso clínico com revisão de literatura. Monografia (Graduação), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 04 de dez.
2015. Disponível em:(#60) http://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2985(#62). 3. AHIRE, M. S. et al. Odontogenic tumors: A 35-year retrospective study
of 250 cases in an Indian (Maharashtra) teaching institute. Department of Oral Pathology and Microbiology, Maharashtra, India, v. 55, n. 3, p. 265-272, jan./2019. 4.
DÍAZI, D. D. et al. Ameloblastoma: Revisión de la literatura. Revista Habanera de Ciencias Médicas, La Habana/Playa, v. 13, n. 6, p. 862-872, jun./2014.
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Soraya Carvalho da Costa

TITULO Ameloblastoma - Tudo que o cirurgião-dentista precisa saber

INTRODUCAO
O ameloblastoma unicístico é um tumor odontogênico de origem epitelial, localmente agressivo, que acomete indivíduos jovens e são oriundos do epitélio envolvido
na formação dos dentes. Os aspectos clínicos e radiográficos deste tumor são muito semelhantes aos do cisto radicular, necessitando portanto, da análise
histopatológica para se definir o diagnóstico.

OBJETIVOS
Através da realização de um levantamento bibliográfico que abordem sobre ameloblastoma unicístico: Geral: Descrever os aspectos clínicos e radiográficos desta
lesão. Específicos: Relatar que este tipo de tumor odontogênico pode mimetizar clínica e radiograficamente um cisto radicular ou residual e destacar a importância
do exame histopatológico no diagnóstico final desta neoplasia.

METODOLOGIA

Este trabalho será realizado através de um levantamento bibliográfico, tanto de publicações nacionais quanto internacionais nos idiomas inglês e espanhol, nas
quais os autores abordem os aspectos clínicos, radiográficos e formas de tratamento para esta neoplasia. Estes trabalhos serão captados através de uma busca
eletrônica com descritores, unitermos simples e cruzados como ameloblastoma; unycistic; odontogenic tumors; unycistic ameloblastoma; oral neoplasma; mandible,
pelo sistema BIREME-MEDLINE, LILACS, SCIELO.

RESULTADOS

O ameloblastoma, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma neoplasia epitelial intraóssea benigna, de origem odontogênica, localmente agressiva.
Representa 1% dos tumores odontogênicos na cavidade oral1,2,3,4 Pode se originar à partir do epitélio envolvido na formação dos dentes, como restos de lâmina
dentária, de um órgão de esmalte em desenvolvimento, restos epiteliais de Malassez, do revestimento epitelial de cistos odontogênicos ou do epitélio escamoso
estratificado da cavidade oral2,3,4,5,6. É um tumor de crescimento lento, raramente maligno ou metastático2,3,4.

CONCLUSOES

Com base na leitura dos trabalhos científicos que corroboraram para a produção deste trabalho, conclui-se que o AU é mais prevalente em indivíduos jovens,
acometendo mais a mandíbula e principalmente a região posterior, originando-se do epitélio envolvido na formação dos dentes. Apresenta achados clínicos e
radiográficos semelhantes a um cisto radicular, e a análise histopatológica, é de vital importância para definir o diagnóstico final desse tumor odontogênico,
apresentando menor chance de recidiva quando comparado às outras formas de ameloblastoma.

REFERENCIAS

1.AZEVEDO SANTANA, T.; VARELA CÂNCIO, A.; DE CARVALHO FREITAS RAMOS, T.; FARIAS HASSAM, S.; ANDRADE CARDOSO, J.; GONÇALVES DE FARIAS, J.
Ameloblastoma unicístico: relato de caso. Revista da Faculdade de Odontologia - UPF, v. 24, n. 2, p. 284-291, 18 dez. 2019. 2.LOPES, RANGEL, P.K.P, Ameloblastoma
unicístico em mandíbula: relato de caso clínico com revisão de literatura. Monografia (Graduação), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 04 de dez.
2015. Disponível em:(#60) http://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2985(#62). 3. AHIRE, M. S. et al. Odontogenic tumors: A 35-year retrospective study
of 250 cases in an Indian (Maharashtra) teaching institute. Department of Oral Pathology and Microbiology, Maharashtra, India, v. 55, n. 3, p. 265-272, jan./2019. 4.
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Bruno de Oliveira Pinheiro

TITULO BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS NO MANEJO DO CRAVING EM USUÁRIOS E USUÁRIAS DE CRACK

INTRODUCAO
O uso de substâncias psicoativas é recorrente na história da humanidade, seja como elemento ritualístico, medicação ou entorpecente, homens e mulheres delas
usufruem em todos os continentes do planeta. Porém, o uso abusivo destas substâncias pode se tornar problemático quando os indivíduos as consomem de forma
abusiva, causando diversos efeitos nocivos à vida biopsicossocial dos usuários e usuárias, além das famílias, comunidades e sociedade.

OBJETIVOS
Este estudo teve como objetivo principal analisar os benefícios dos exercícios físicos no processo terapêutico de pessoas em uso abusivo e dependência de crack,
especificamente no manejo do craving, e os benefícios das práticas corporais sistematizadas na contenção desse sintoma.

METODOLOGIA
Este trabalho consiste num relato de experiência como visitante voluntário num CAPS AD na cidade de Porto Alegre – RS e numa pequena revisão bibliográfica em
artigos científicos, manuais técnicos de apoio a trabalhadores da área da saúde mental e atenção psicossocial, relatórios e levantamentos sobre o uso de drogas no
Brasil e no Mundo.

RESULTADOS

Foram encontrados resultados positivos na literatura sobre os benefícios da prática de exercícios físicos por dependentes de substancias psicotrópicas, contudo,
diversos autores afirmam que novas e maiores pesquisas precisam ser realizadas para que seja possível a determinação – ou não - da influência do exercício físico e
da atividade física no manejo do craving, além do tipo, da intensidade, da frequência e da duração das sessões para que sejam eficazes – ou não - no controle e
interrupção do efeito craving. Foi perceptível o desafio imposto aos profissionais da área para se estabelecerem enquanto adjuvantes nos espaços de cuidado para
pessoas com transtornos e sofrimentos decorrentes do uso de drogas. Isto, pois, o conhecimento sobre os efeitos do exercício sobre o craving ainda são pouco
aplicados, sendo utilizados como recreação ou acessório dos psicofármacos e outras terapias psicossociais.

CONCLUSOES

O exercício físico e a atividade física demonstraram aparente eficácia, tanto na visualização das práticas corporais oferecidas aos usuários e usuárias no CAPS AD, e
em suas percepções durante e após as sessões de atividades e exercícios, quanto nos escritos por nós revisados. Porém, o tema carece de maiores e mais
numerosos estudos para que tal efetividade seja validada e demonstrada através de qual tipo de exercício intensidade, frequência e duração interrompem o estado
de craving nestes indivíduos.
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TITULO Uma análise sobre o despertar de forças primais promovido pelo arquétipo do animal como mecanismo terapêutico que fundamenta a Zooterapia

INTRODUCAO
A Zooterapia é uma técnica terapêutica que utiliza os animais como um meio para o desenvolvimento e melhoria do homem. Assim a presente pesquisa visa
compreender o que torna os animais dotados de tamanho potencial transformador e curativo de males e dificuldades humanas, a partir da perspectiva da Psicologia
Analítica.

OBJETIVOS Identificar o papel arquetípico dos animais no desenvolvimento humano a fim de compreender como se fundamenta o mecanismo terapêutico da Zooterapia

METODOLOGIA

O presente estudo se trata de uma revisão integrativa, de natureza qualitativa, realizada através de um levantamento de artigos científicos e livros a partir das
palavras-chave: “zooterapia”, “animais”, “arquétipo”, “mito”, “psicologia analítica”, “cura”, “transformação”. Foram selecionados aqueles materiais que descrevem a
Zooterapia, bem como aquelas obras da abordagem junguiana e os mitos gregos que tratam do poder curativo e transformador dos animais sobre a vida humana, ou
onde eles são ferramenta/veículo de desenvolvimento humano tanto físico quanto psicológico.

RESULTADOS

A Zooterapia é uma prática terapêutica que visa utilizar animais, em sua maioria domésticos, como meio de tratamento, promovendo reações no bem-estar físico,
social e psicológico e no humor. Ela pode ser feita em grupo ou individual, e deve ser acompanhada por uma equipe interdisciplinar composta por psicólogos,
veterinários, médicos, fisioterapeuta, entre outros. (FERREIRA e GOMES, 2018). Ao pesquisar a mitologia grega, encontramos relatos de animais, seres divinos
metade animal ou deusa guardiã dos animais como Quíron, Asclépio, Almatéia, Velocino de Ouro e Ártemis. A Psicologia Analítica postula que os animais são
símbolos arquetípicos, portanto atuam como um arquétipo. Os arquétipos são elementos estruturais numinosos da psique e têm certa autonomia e energia
específicas, graças às quais são capazes de atrair os conteúdos do consciente que lhes são convenientes (JACOBI, 1995). Os animais são um símbolo arquetípico
das funções instintivas, corporais e emocionais – como força e espontaneidade, por exemplo - que constituem a psique humana. No contato físico entre ser humano
e animal, tais funções são despertadas e atraídas para o campo da consciência do ser humano, bem como atraem a atenção da consciência do ser humano para o
seu próprio corpo, instinto e emoções.

CONCLUSOES
Este movimento de contato com forças primordiais inconscientes contidas no próprio paciente despertadas através do contato físico com os animais, parece ser o
mecanismo psicológico e terapêutico que fundamenta a Zooterapia.
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TITULO O IMPACTO DO TRAUMA NO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE

INTRODUCAO
O trauma é uma ruptura. A partir dele uma cicatriz é criada e algo novo formado. Na personalidade ocorre o mesmo curso, o sujeito seguia normalmente e passou
por algum evento maior do que pudesse lidar e então a personalidade toma um novo rumo. Freud inicia sua teorização com a teoria sobre Trauma baseado em
doenças e eventos reais e mais a frente descobre que a teoria do trauma é muito mais complexa do que isso.

OBJETIVOS Analisar a literatura Freudiana e ver a evolução de sua teoria do Trauma.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de Freud com o intuito de compreender o desenvolvimento da sua teoria sobre o Trauma.

RESULTADOS

Freud começa baseando seus estudos no seu tempo em Salpetriere com Charcot, criando então a Teoria da Sedução, onde pensava que os traumas eram eventos
apenas e somente reais. Mais à frente, após analisar alguns casos, percebe que alguns traumas se instalam na esfera do simbólico e não sempre no real, ficamos
então equiparados pela Teoria do Trauma e da Fantasia. Depois da Primeira Guerra Freud se depara com as neuroses traumáticas (ou de Guerra) onde o sujeito
fixado em algum momento traumático, com isso o evento se repete várias vezes, como se o sujeito não pudesse superá-lo, aqui o sentido econômico se atualiza com
a necessidade de dominar o afeto para então catexizá-lo, a repetição entra como tentativa de elaboração natural. Já quando fala sobre angustia e trauma, bem à
frente, sustenta que todo sujeito carrega em si o trauma do nascimento e também da castração e que a análise tem como fim curar de maneira definitiva a influência
do trauma do nascimento.

CONCLUSOES
Em cada época Freud descobriu que o Trauma pode causar alguma influência na personalidade das pessoas. Em seus estudos de caso pôde descobrir a causa e
tratar os traumas que acometiam seus pacientes, no entanto, o que trouxe para seus escritos são casos onde os traumas tornavam as pessoas pouco funcionais. Na
realidade longe dos estudos de casos, a personalidade de cada um é modelada pelos traumas e nem todo mundo é estudado ou curado.
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TITULO ESPIRITUALIDADE NOS CUIDADOS PALIATIVOS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

INTRODUCAO
A doença oncológica ainda é uma das patologias mais temidas da sociedade, e embora diversos tratamentos tenham sido descobertos com o avançar da ciência,
ainda é bastante recorrente casos de impossibilidade de cura, onde a única alternativa para o paciente oncológico se torna os cuidados paliativos. Dentro desta
perspectiva, os cuidados paliativos preveem ao paciente qualidade de vida em seus últimos dias, e um dos fatores associados à esta tratativa é a espiritualidade.

OBJETIVOS Verificar a espiritualidade como ferramenta nos cuidados paliativos de pacientes oncológicos.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica de literatura nas bases de dados online: PEPSIC, SCIELO E LILACS. O levantamento foi realizado através dos uni termos: espiritualidade;
cuidados paliativos; paciente oncológico e psicooncologia, além dos critérios de inclusão que eram: publicações nacionais entre os anos de 1990 á 2020 e artigos
que correspondessem aos objetivos específicos propostos.

RESULTADOS
Verificou-se que a espiritualidade é uma variável a compor a qualidade de vida em pacientes oncológicos paliativos e tem sido uma ferramenta cada vez mais
estudada e discutida. Além disto, identificou-se que a espiritualidade não só é benéfica para o paciente oncológico, mas também para a família do mesmo e auxilia
na tratativa da equipe multidisciplinar com o paciente.

CONCLUSOES
Verificou-se através da presente revisão de literatura que o tema da espiritualidade ligada aos processos de qualidade de vida e integrante para o bem estar do
sujeito é ainda muito recente em bases bibliográficas e que os estudos para gerar subsídio ao manejo da mesma para os profissionais da saúde ainda estão em
desenvolvimento.
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TITULO Diagnósticos e Condutas na Apendicite complicada por hiperplasia

INTRODUCAO

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo na criança, no adolescente e no adulto jovem com um pico de incidência na segunda e terceira décadas
de vida. Consiste na inflamação do apêndice ileocecal, secundária à obstrução da luz do órgão e consequente colonização bacteriana. Hoje, cerca de 100.000
apendicectomias são realizadas por ano no SUS, tornando-o o procedimento cirúrgico mais comum. Em cerca de 2% a 6% dos casos de apendicite, a infecção do
apêndice pode ser bloqueada por intenso processo inflamatório, que se estende a alças intestinais, mesentério e epíplon. Essa inflamação difusa, que pode levar à
formação de um tumor palpável no quadrante inferior direito do abdome, denominamos plastrão apendicular, apendicite hiperplásica ou apendicite bloqueada.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 20 anos, sobre diagnóstico e condutas de apendicite complicada por hiperplasia

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na apendicite complicada por hiperplasia, através dos descritores: ”Plastrão apendicular”,
“Apendicite aguda” , “Appendiceal mass” e “Complicated appendicitis” nas bases de dados PUBMED, SCIELO, LILACS. Foram selecionados 20 selecionados para a
confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Estudos mostram que os melhores métodos diagnósticos para apendicite complicada são: a história clínica de instalação insidiosa, quando comparada com a não
complicada além de febre, leucocitose e massa abdominal palpável no quadrante inferior direito do abdome. Além disso, o uso de Ultrassonografia (USG) ou
Tomografia Computadorizada (TC) se mostrou de grande utilidade no diagnóstico. A partir do diagnóstico, os estudos mostraram que em geral três linhas de
conduta podem ser tomadas, o tratamento conservador inicial seguido de apendicectomia eletiva, que se mostrou de grande eficiência, a abordagem inteiramente
conservadora sem apendicectomia eletiva, a qual não elimina por completo a necessidade de posterior apendicetomia e a apendicectomia de urgência que mostrou
os piores resultados em termos de complicações.

CONCLUSOES
A conduta diante de uma apendicite complicada ainda não é de acordo comum entre todos os cirurgiões. Porem os resultados do tratamento conservador seguido
de apendicectomia eletiva tem se mostrado de grande beneficio ao paciente e um bom custo/beneficio para o sistema de saúde.
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2007. Ovid Technologies. http://dx.doi.org/10.1097/sla.0b013e31811f3f9f. 2. MESHIKHES, Abdul-Wahed N.. Management of Appendiceal Mass: controversial issues
revisited. Journal Of Gastrointestinal Surgery, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 767-775, 13 nov. 2007. Springer Science and Business Media LLC.
http://dx.doi.org/10.1007/s11605-007-0399-1. 3. SOUZA, Mariana Albertinazzi de; PERINI, Maria Laura Lazaretti; FALCO, Maria Lucia Lima de; SA NETO, Luiz Gomes
de; TRATAMENTO CONSERVADOR DO PLASTRÃO APENDICULAR: relato de caso. Arquivos de Ciências da Saúde, [S.L.], v. 23, n. 1, p. 13-15, 31 mar. 2016. Faculdade
de Medicina de Sao Jose do Rio Preto - FAMERP. http://dx.doi.org/10.17696/2318-3691.23.1.2016.71.
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TITULO Diagnósticos e Condutas na Apendicite complicada por hiperplasia

INTRODUCAO

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo na criança, no adolescente e no adulto jovem com um pico de incidência na segunda e terceira décadas
de vida. Consiste na inflamação do apêndice ileocecal, secundária à obstrução da luz do órgão e consequente colonização bacteriana. Hoje, cerca de 100.000
apendicectomias são realizadas por ano no SUS, tornando-o o procedimento cirúrgico mais comum. Em cerca de 2% a 6% dos casos de apendicite, a infecção do
apêndice pode ser bloqueada por intenso processo inflamatório, que se estende a alças intestinais, mesentério e epíplon. Essa inflamação difusa, que pode levar à
formação de um tumor palpável no quadrante inferior direito do abdome, denominamos plastrão apendicular, apendicite hiperplásica ou apendicite bloqueada.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 20 anos, sobre diagnóstico e condutas de apendicite complicada por hiperplasia

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na apendicite complicada por hiperplasia, através dos descritores: ”Plastrão apendicular”,
“Apendicite aguda” , “Appendiceal mass” e “Complicated appendicitis” nas bases de dados PUBMED, SCIELO, LILACS. Foram selecionados 20 selecionados para a
confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Estudos mostram que os melhores métodos diagnósticos para apendicite complicada são: a história clínica de instalação insidiosa, quando comparada com a não
complicada além de febre, leucocitose e massa abdominal palpável no quadrante inferior direito do abdome. Além disso, o uso de Ultrassonografia (USG) ou
Tomografia Computadorizada (TC) se mostrou de grande utilidade no diagnóstico. A partir do diagnóstico, os estudos mostraram que em geral três linhas de
conduta podem ser tomadas, o tratamento conservador inicial seguido de apendicectomia eletiva, que se mostrou de grande eficiência, a abordagem inteiramente
conservadora sem apendicectomia eletiva, a qual não elimina por completo a necessidade de posterior apendicetomia e a apendicectomia de urgência que mostrou
os piores resultados em termos de complicações.

CONCLUSOES
A conduta diante de uma apendicite complicada ainda não é de acordo comum entre todos os cirurgiões. Porem os resultados do tratamento conservador seguido
de apendicectomia eletiva tem se mostrado de grande beneficio ao paciente e um bom custo/beneficio para o sistema de saúde.
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de; TRATAMENTO CONSERVADOR DO PLASTRÃO APENDICULAR: relato de caso. Arquivos de Ciências da Saúde, [S.L.], v. 23, n. 1, p. 13-15, 31 mar. 2016. Faculdade
de Medicina de Sao Jose do Rio Preto - FAMERP. http://dx.doi.org/10.17696/2318-3691.23.1.2016.71.
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TITULO Diagnósticos e Condutas na Apendicite complicada por hiperplasia

INTRODUCAO

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo na criança, no adolescente e no adulto jovem com um pico de incidência na segunda e terceira décadas
de vida. Consiste na inflamação do apêndice ileocecal, secundária à obstrução da luz do órgão e consequente colonização bacteriana. Hoje, cerca de 100.000
apendicectomias são realizadas por ano no SUS, tornando-o o procedimento cirúrgico mais comum. Em cerca de 2% a 6% dos casos de apendicite, a infecção do
apêndice pode ser bloqueada por intenso processo inflamatório, que se estende a alças intestinais, mesentério e epíplon. Essa inflamação difusa, que pode levar à
formação de um tumor palpável no quadrante inferior direito do abdome, denominamos plastrão apendicular, apendicite hiperplásica ou apendicite bloqueada.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 20 anos, sobre diagnóstico e condutas de apendicite complicada por hiperplasia

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na apendicite complicada por hiperplasia, através dos descritores: ”Plastrão apendicular”,
“Apendicite aguda” , “Appendiceal mass” e “Complicated appendicitis” nas bases de dados PUBMED, SCIELO, LILACS. Foram selecionados 20 selecionados para a
confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Estudos mostram que os melhores métodos diagnósticos para apendicite complicada são: a história clínica de instalação insidiosa, quando comparada com a não
complicada além de febre, leucocitose e massa abdominal palpável no quadrante inferior direito do abdome. Além disso, o uso de Ultrassonografia (USG) ou
Tomografia Computadorizada (TC) se mostrou de grande utilidade no diagnóstico. A partir do diagnóstico, os estudos mostraram que em geral três linhas de
conduta podem ser tomadas, o tratamento conservador inicial seguido de apendicectomia eletiva, que se mostrou de grande eficiência, a abordagem inteiramente
conservadora sem apendicectomia eletiva, a qual não elimina por completo a necessidade de posterior apendicetomia e a apendicectomia de urgência que mostrou
os piores resultados em termos de complicações.

CONCLUSOES
A conduta diante de uma apendicite complicada ainda não é de acordo comum entre todos os cirurgiões. Porem os resultados do tratamento conservador seguido
de apendicectomia eletiva tem se mostrado de grande beneficio ao paciente e um bom custo/beneficio para o sistema de saúde.
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2007. Ovid Technologies. http://dx.doi.org/10.1097/sla.0b013e31811f3f9f. 2. MESHIKHES, Abdul-Wahed N.. Management of Appendiceal Mass: controversial issues
revisited. Journal Of Gastrointestinal Surgery, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 767-775, 13 nov. 2007. Springer Science and Business Media LLC.
http://dx.doi.org/10.1007/s11605-007-0399-1. 3. SOUZA, Mariana Albertinazzi de; PERINI, Maria Laura Lazaretti; FALCO, Maria Lucia Lima de; SA NETO, Luiz Gomes
de; TRATAMENTO CONSERVADOR DO PLASTRÃO APENDICULAR: relato de caso. Arquivos de Ciências da Saúde, [S.L.], v. 23, n. 1, p. 13-15, 31 mar. 2016. Faculdade
de Medicina de Sao Jose do Rio Preto - FAMERP. http://dx.doi.org/10.17696/2318-3691.23.1.2016.71.
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TITULO Diagnósticos e Condutas na Apendicite complicada por hiperplasia

INTRODUCAO

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo na criança, no adolescente e no adulto jovem com um pico de incidência na segunda e terceira décadas
de vida. Consiste na inflamação do apêndice ileocecal, secundária à obstrução da luz do órgão e consequente colonização bacteriana. Hoje, cerca de 100.000
apendicectomias são realizadas por ano no SUS, tornando-o o procedimento cirúrgico mais comum. Em cerca de 2% a 6% dos casos de apendicite, a infecção do
apêndice pode ser bloqueada por intenso processo inflamatório, que se estende a alças intestinais, mesentério e epíplon. Essa inflamação difusa, que pode levar à
formação de um tumor palpável no quadrante inferior direito do abdome, denominamos plastrão apendicular, apendicite hiperplásica ou apendicite bloqueada.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 20 anos, sobre diagnóstico e condutas de apendicite complicada por hiperplasia

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na apendicite complicada por hiperplasia, através dos descritores: ”Plastrão apendicular”,
“Apendicite aguda” , “Appendiceal mass” e “Complicated appendicitis” nas bases de dados PUBMED, SCIELO, LILACS. Foram selecionados 20 selecionados para a
confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Estudos mostram que os melhores métodos diagnósticos para apendicite complicada são: a história clínica de instalação insidiosa, quando comparada com a não
complicada além de febre, leucocitose e massa abdominal palpável no quadrante inferior direito do abdome. Além disso, o uso de Ultrassonografia (USG) ou
Tomografia Computadorizada (TC) se mostrou de grande utilidade no diagnóstico. A partir do diagnóstico, os estudos mostraram que em geral três linhas de
conduta podem ser tomadas, o tratamento conservador inicial seguido de apendicectomia eletiva, que se mostrou de grande eficiência, a abordagem inteiramente
conservadora sem apendicectomia eletiva, a qual não elimina por completo a necessidade de posterior apendicetomia e a apendicectomia de urgência que mostrou
os piores resultados em termos de complicações.

CONCLUSOES
A conduta diante de uma apendicite complicada ainda não é de acordo comum entre todos os cirurgiões. Porem os resultados do tratamento conservador seguido
de apendicectomia eletiva tem se mostrado de grande beneficio ao paciente e um bom custo/beneficio para o sistema de saúde.

REFERENCIAS

1. ANDERSSON, Roland E.; PETZOLD, Max G.. Nonsurgical Treatment of Appendiceal Abscess or Phlegmon. Annals Of Surgery, [S.L.], v. 246, n. 5, p. 741-748, nov.
2007. Ovid Technologies. http://dx.doi.org/10.1097/sla.0b013e31811f3f9f. 2. MESHIKHES, Abdul-Wahed N.. Management of Appendiceal Mass: controversial issues
revisited. Journal Of Gastrointestinal Surgery, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 767-775, 13 nov. 2007. Springer Science and Business Media LLC.
http://dx.doi.org/10.1007/s11605-007-0399-1. 3. SOUZA, Mariana Albertinazzi de; PERINI, Maria Laura Lazaretti; FALCO, Maria Lucia Lima de; SA NETO, Luiz Gomes
de; TRATAMENTO CONSERVADOR DO PLASTRÃO APENDICULAR: relato de caso. Arquivos de Ciências da Saúde, [S.L.], v. 23, n. 1, p. 13-15, 31 mar. 2016. Faculdade
de Medicina de Sao Jose do Rio Preto - FAMERP. http://dx.doi.org/10.17696/2318-3691.23.1.2016.71.
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Elias Jirjoss Ilias Diego Ferreira de Andrade Garcia

TITULO Diagnósticos e Condutas na Apendicite complicada por hiperplasia

INTRODUCAO

A apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo na criança, no adolescente e no adulto jovem com um pico de incidência na segunda e terceira décadas
de vida. Consiste na inflamação do apêndice ileocecal, secundária à obstrução da luz do órgão e consequente colonização bacteriana. Hoje, cerca de 100.000
apendicectomias são realizadas por ano no SUS, tornando-o o procedimento cirúrgico mais comum. Em cerca de 2% a 6% dos casos de apendicite, a infecção do
apêndice pode ser bloqueada por intenso processo inflamatório, que se estende a alças intestinais, mesentério e epíplon. Essa inflamação difusa, que pode levar à
formação de um tumor palpável no quadrante inferior direito do abdome, denominamos plastrão apendicular, apendicite hiperplásica ou apendicite bloqueada.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 20 anos, sobre diagnóstico e condutas de apendicite complicada por hiperplasia

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na apendicite complicada por hiperplasia, através dos descritores: ”Plastrão apendicular”,
“Apendicite aguda” , “Appendiceal mass” e “Complicated appendicitis” nas bases de dados PUBMED, SCIELO, LILACS. Foram selecionados 20 selecionados para a
confecção deste trabalho.

RESULTADOS

Estudos mostram que os melhores métodos diagnósticos para apendicite complicada são: a história clínica de instalação insidiosa, quando comparada com a não
complicada além de febre, leucocitose e massa abdominal palpável no quadrante inferior direito do abdome. Além disso, o uso de Ultrassonografia (USG) ou
Tomografia Computadorizada (TC) se mostrou de grande utilidade no diagnóstico. A partir do diagnóstico, os estudos mostraram que em geral três linhas de
conduta podem ser tomadas, o tratamento conservador inicial seguido de apendicectomia eletiva, que se mostrou de grande eficiência, a abordagem inteiramente
conservadora sem apendicectomia eletiva, a qual não elimina por completo a necessidade de posterior apendicetomia e a apendicectomia de urgência que mostrou
os piores resultados em termos de complicações.

CONCLUSOES
A conduta diante de uma apendicite complicada ainda não é de acordo comum entre todos os cirurgiões. Porem os resultados do tratamento conservador seguido
de apendicectomia eletiva tem se mostrado de grande beneficio ao paciente e um bom custo/beneficio para o sistema de saúde.

REFERENCIAS

1. ANDERSSON, Roland E.; PETZOLD, Max G.. Nonsurgical Treatment of Appendiceal Abscess or Phlegmon. Annals Of Surgery, [S.L.], v. 246, n. 5, p. 741-748, nov.
2007. Ovid Technologies. http://dx.doi.org/10.1097/sla.0b013e31811f3f9f. 2. MESHIKHES, Abdul-Wahed N.. Management of Appendiceal Mass: controversial issues
revisited. Journal Of Gastrointestinal Surgery, [S.L.], v. 12, n. 4, p. 767-775, 13 nov. 2007. Springer Science and Business Media LLC.
http://dx.doi.org/10.1007/s11605-007-0399-1. 3. SOUZA, Mariana Albertinazzi de; PERINI, Maria Laura Lazaretti; FALCO, Maria Lucia Lima de; SA NETO, Luiz Gomes
de; TRATAMENTO CONSERVADOR DO PLASTRÃO APENDICULAR: relato de caso. Arquivos de Ciências da Saúde, [S.L.], v. 23, n. 1, p. 13-15, 31 mar. 2016. Faculdade
de Medicina de Sao Jose do Rio Preto - FAMERP. http://dx.doi.org/10.17696/2318-3691.23.1.2016.71.
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TITULO CONFLITOS DE BULLYNG NO ENSINO FUNDAMENTAL II

INTRODUCAO

O Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso em apreço, de cunho bibliográfico, vem ao encontro da compreensão de uma manifestação de violência que acontece
no mundo urbano tanto em escolas públicas como privadas, o chamado “Bullying”. Trata-se de um fato social carregado de preconceitos, intolerâncias, muitas vezes
reproduzidas como um dèja vú extra escola refletindo todos os tipos de desigualdade, as pressões morais, psíquicas e físicas. Intrinsicamente ligada a esses fatores
está a discriminação: como a de gênero, a de orientação sexual, a racial e nestes últimos tempos a política.

OBJETIVOS
Conceituar e entender o que Bullying representa e acarreta na vida escolar do educando com viés da psicologia e da psicanálise; Conhecer os perfis dos que
cometem e sofrem o Bullying; Apontar caminhos para a superação do Bullying no Ensino Fundamental II.

METODOLOGIA
O referente Trabalho de Conclusão de Curso realiza uma revisão bibliográfica sobre o tema com base de análise em obras, artigos científicos, acadêmicos, currículo
do Estado de São Paulo (Ensino Fundamental II), pesquisas, estatísticas, gráficos, imagens, programas da Secretaria Estadual de São Paulo e vivências.

RESULTADOS

Diante da revisão bibliográfica estas são as principais definições sobre Bullying seja como comportamento agressivo, violento, ato de humilhar, magoar, fazer mal ao
outrem, intimidação, algo repetitivo, formulação psíquica do ID, problema de saúde pública, desiquilibro de poder, preconceito, fato social, coerção social, fenômeno
e epidemia invisível. Existem três tipos principais de Bullying: físico ou directo, o psicológico e o indirecto e com o avanço da tecnologia o Ciberbullying. Quanto à
legislação que envolvem bullying são complexas e de acordo com a região e público alvo fica muito difícil para o legislador atender todas as peculiaridades, porém,
deve prevalecer o bom senso e amparo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ensino
fundamental se encontra praticamente no meio, ou seja, uma faixa transitória, nem criança e nem adulto, enfrenta vários desafios como, por exemplo, de definir
identidade própria. A partir dos dados de todas as partes do Brasil constatou-se que o Bullying acontece com maior frequência entre os meninos, nas séries finais do
ensino fundamental, tanto na rede pública, como na rede privada, independente de classe social, grau de escolaridade dos pais, dos responsáveis.

CONCLUSOES
Existem várias dificuldades no registro das ocorrências nas escolas e entorno às escolas e os meios de superação do Bullying perpassam pela intimidade dos pais
com a comunidade escolar; a presença do psicólogo na escola, a ética e alteridade (o olhar sobre o outro).

REFERENCIAS
JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia. Editora Zahar- Rio de Janeiro: 1997. REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia. Vols. I . 5ªEdição. Paulus Editora; São
Paulo: 2003. TOGNETTA, L.R.P; VINHA, T. P. (Orgs.). É Possível superar a violência na escola? Editora do Brasil; São Paulo: 2017.
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TITULO A EFETIVIDADE DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAMENTAL NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO POR USO DE SUBSTÂNCIAS: ÁLCOOL

INTRODUCAO
A Terapia Cognitivo Comportamental vem sendo testada e desenvolvida em estudos de ordem controlada e apresentando excelente eficácia clínica em diversos
transtornos. Além disto, é uma das abordagens de maior aplicabilidade psicoterápica e produções científicas para o tratamento da dependência química. Nesta
perspectiva, o álcool é a droga lícita mais utilizada a nível mundial, com possibilidade de impactos negativos holísticos ao indivíduo dependente.

OBJETIVOS Verificar a efetividade da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do transtorno por uso de substâncias: álcool.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando as bases de dados: BVS, Pepsic, Scielo, Lilacs e Medline e uni-termos: dependência química, álcool, TCC,
tratamento, efetividade. Como critérios de inclusão: trabalho disponível na íntegra on line, respondesse ao objetivo da pesquisa e fosse dos últimos 5 anos.

RESULTADOS
Verificou-se que a título nacional, existe uma grande lacuna em termos de pesquisa científica que compreenda a terapia cognitivo comportamental (TCC) e o
tratamento do transtorno por uso de álcool. Internacionalmente, verificou-se que a TCC tem sido estudada em combinação a outras estratégias de tratamento, como
por exemplo farmacoterápica, e tem se verificado benefícios associados com ambas as terapêuticas.

CONCLUSOES
Verificou-se que existe a necessidade de mais pesquisas sobre a TCC e o tratamento para transtorno por uso de álcool a nível nacional. Por outro lado, estudos
internacionais identificam a terapêutica da TCC como tratamento eficaz unitário, ou associado a outras terapêuticas, como por exemplo, farmacológicas. Além de
verificar que a TCC por ser utilizada como ferramenta de cuidado habitual em ambientes de uso de substâncias.

REFERENCIAS

BECK, A. T.; ALFORD, B. A. O poder integrador da terapia cognitiva. Porto Alegre: Artmed. (Original publicado em 1997). 2000. CARLINI, E. A. (supervisão) [et. Al.]. II
Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil: estudo envolvendo as 108 maiores cidades do país: 2005. CEBRID - Centro Brasileiro de
Informação sobre Drogas Psicotrópicas: UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo. 2006. KILUK, B. D. et al. Technology(#38)#8208;Delivered
Cognitive(#38)#8208;Behavioral Interventions for Alcohol Use: A Meta(#38)#8208;Analysis. Alcoholism: clinical and experimental research, v. 43, n. 11, p. 2285-
2295, 2019. OTTO, M. W.; MCHUGH, R. K.; KANTAK, K. M. Combined pharmacotherapy and cognitive(#38)#8208;behavioral therapy for anxiety disorders: Medication
effects, glucocorticoids, and attenuated treatment outcomes. Clinical Psychology: Science and Practice, v. 17, n. 2, p. 91-103, 2010.
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TITULO FISIOLOGIA DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO

INTRODUCAO
A depressão pós-parto (DPP) é um distúrbio psiquiátrico muito presente na população acometendo puérperas aproximadamente entre a quarta e a oitava semana
pós-parto. É caracterizado por alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas, prejudicando a qualidade de vida psicossocial da mulher e a interação
mãe-bebê.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho consiste em analisar a literatura sobre a condição e estudar sua fisiopatologia.

METODOLOGIA
A literatura foi embasada em artigos coletados nas bases de dados PubMed, Lilacs e Scielo, utilizando os descritores ``Depressão Pós-Parto``, ``Transtornos
Psiquiátricos``, ``Depressão Materna``, ``Puerpério``, e seus correspondentes em inglês, considerado artigos do período de 2015 até 2020.

RESULTADOS
Esse distúrbio mental ainda não possui sua fisiopatologia bem determinada, porém é possível que seja oriunda de fatores extrínsecos e intrínsecos, sendo eles tanto
biológicos, majoritariamente pelas alterações hormonais pós-parto, pelo desarranjo do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal(HHA), alterações cerebrais, alterações
imunológicas, componentes genéticos, quanto psicológicos e sociais.

CONCLUSOES Foi possível apresentar os diversos mecanismos fisiopatológicos potencialmente presentes na DPP, envolvendo aspectos multifatoriais.

REFERENCIAS

BARROS, M. V. V.; AGUIAR, R. S. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E PSICOSSOCIAL DE MULHERES COM DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Rev.
Aten. Saúde, São Caetano do Sul, v. 17, n. 59, p. 122 –, jan./mar. 2019. ISSN 2359-4330. ARAÚJO, I. de S. et al. Postpartum Depression: Epidemiological Clinical
Profile of Patients Attended In a Reference Public Maternity in Salvador-BA. Rev Bras Ginecol Obstet, 2018. ISSN 0100-7203. OLIVEIRA, M. J. M. de; DUNNINGHAM,
W. PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO RELACIONADOS A DEPRESSÃO PÓSPARTO EM SALVADOR. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, v. 19, n. 2,
Maio/Ago 2015. REZENDE, M. G. de. Alteração do funcionamento do eixo HHA na depressão pós-parto e correlações com polimorfismos do gene do CRHR1 e com a
neuroquímica do giro do cíngulo anterior. 2016–04–15. Tese (Saúde Mental) — Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. GALVÃO, D. da S. et al. PERSPECTIVAS
SOBRE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. BIUS - Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia, v. 14, n. 8, 2019. STEWART ,
Donna E; VIGOD , Simone N. Postpartum Depression: Pathophysiology, Treatment, and Emerging Therapeutics. Annual Review of Medicine, [s. l.], 2019. DOI
https://doi.org/10.1146/annurev-med-041217-011106. Disponível em: https:// www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-med-041217-011106. Acesso em:
23 set. 2020. PAYNE , Jennifer L; MAGUIRE, Jamie. Pathophysiological mechanisms implicated in postpartum depression. Elsevier, [s. l.], 2019. DOI
https://doi.org/10.1016/ j.yfrne.2018.12.001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0091302218300748. Acesso em: 23 set. 2020.
OSMAN , Nadia N; BAHRI, Alaa I. Impact of Altered Hormonal and Neurochemical Levels on Depression Symptoms in Women During Pregnancy and Postpartum
Period. Journal Of Biochemical Technology, [s. l.], 2019. Disponível em: https:// jbiochemtech.com/storage/models/article/
rqk4WsPJtbL3yZT6BmVVP5TArgNG1mYVsYYQqprYmrYB3ypATTzLvNPUt5tF/impact-of- altered-hormonal-and-neurochemical-levels-on-depression-symptoms-in-
women-during-pregnan.pdf. Acesso em: 23 set. 2020.
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Kalil Duailibi

TITULO FISIOLOGIA DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO

INTRODUCAO
A depressão pós-parto (DPP) é um distúrbio psiquiátrico muito presente na população acometendo puérperas aproximadamente entre a quarta e a oitava semana
pós-parto. É caracterizado por alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas, prejudicando a qualidade de vida psicossocial da mulher e a interação
mãe-bebê.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho consiste em analisar a literatura sobre a condição e estudar sua fisiopatologia.

METODOLOGIA
A literatura foi embasada em artigos coletados nas bases de dados PubMed, Lilacs e Scielo, utilizando os descritores ``Depressão Pós-Parto``, ``Transtornos
Psiquiátricos``, ``Depressão Materna``, ``Puerpério``, e seus correspondentes em inglês, considerado artigos do período de 2015 até 2020.

RESULTADOS
Esse distúrbio mental ainda não possui sua fisiopatologia bem determinada, porém é possível que seja oriunda de fatores extrínsecos e intrínsecos, sendo eles tanto
biológicos, majoritariamente pelas alterações hormonais pós-parto, pelo desarranjo do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal(HHA), alterações cerebrais, alterações
imunológicas, componentes genéticos, quanto psicológicos e sociais.

CONCLUSOES Foi possível apresentar os diversos mecanismos fisiopatológicos potencialmente presentes na DPP, envolvendo aspectos multifatoriais.

REFERENCIAS

BARROS, M. V. V.; AGUIAR, R. S. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E PSICOSSOCIAL DE MULHERES COM DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Rev.
Aten. Saúde, São Caetano do Sul, v. 17, n. 59, p. 122 –, jan./mar. 2019. ISSN 2359-4330. ARAÚJO, I. de S. et al. Postpartum Depression: Epidemiological Clinical
Profile of Patients Attended In a Reference Public Maternity in Salvador-BA. Rev Bras Ginecol Obstet, 2018. ISSN 0100-7203. OLIVEIRA, M. J. M. de; DUNNINGHAM,
W. PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO RELACIONADOS A DEPRESSÃO PÓSPARTO EM SALVADOR. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, v. 19, n. 2,
Maio/Ago 2015. REZENDE, M. G. de. Alteração do funcionamento do eixo HHA na depressão pós-parto e correlações com polimorfismos do gene do CRHR1 e com a
neuroquímica do giro do cíngulo anterior. 2016–04–15. Tese (Saúde Mental) — Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. GALVÃO, D. da S. et al. PERSPECTIVAS
SOBRE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. BIUS - Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia, v. 14, n. 8, 2019. STEWART ,
Donna E; VIGOD , Simone N. Postpartum Depression: Pathophysiology, Treatment, and Emerging Therapeutics. Annual Review of Medicine, [s. l.], 2019. DOI
https://doi.org/10.1146/annurev-med-041217-011106. Disponível em: https:// www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-med-041217-011106. Acesso em:
23 set. 2020. PAYNE , Jennifer L; MAGUIRE, Jamie. Pathophysiological mechanisms implicated in postpartum depression. Elsevier, [s. l.], 2019. DOI
https://doi.org/10.1016/ j.yfrne.2018.12.001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0091302218300748. Acesso em: 23 set. 2020.
OSMAN , Nadia N; BAHRI, Alaa I. Impact of Altered Hormonal and Neurochemical Levels on Depression Symptoms in Women During Pregnancy and Postpartum
Period. Journal Of Biochemical Technology, [s. l.], 2019. Disponível em: https:// jbiochemtech.com/storage/models/article/
rqk4WsPJtbL3yZT6BmVVP5TArgNG1mYVsYYQqprYmrYB3ypATTzLvNPUt5tF/impact-of- altered-hormonal-and-neurochemical-levels-on-depression-symptoms-in-
women-during-pregnan.pdf. Acesso em: 23 set. 2020.
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TITULO FISIOLOGIA DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO

INTRODUCAO
A depressão pós-parto (DPP) é um distúrbio psiquiátrico muito presente na população acometendo puérperas aproximadamente entre a quarta e a oitava semana
pós-parto. É caracterizado por alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas, prejudicando a qualidade de vida psicossocial da mulher e a interação
mãe-bebê.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho consiste em analisar a literatura sobre a condição e estudar sua fisiopatologia.

METODOLOGIA
A literatura foi embasada em artigos coletados nas bases de dados PubMed, Lilacs e Scielo, utilizando os descritores ``Depressão Pós-Parto``, ``Transtornos
Psiquiátricos``, ``Depressão Materna``, ``Puerpério``, e seus correspondentes em inglês, considerado artigos do período de 2015 até 2020.

RESULTADOS
Esse distúrbio mental ainda não possui sua fisiopatologia bem determinada, porém é possível que seja oriunda de fatores extrínsecos e intrínsecos, sendo eles tanto
biológicos, majoritariamente pelas alterações hormonais pós-parto, pelo desarranjo do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal(HHA), alterações cerebrais, alterações
imunológicas, componentes genéticos, quanto psicológicos e sociais.

CONCLUSOES Foi possível apresentar os diversos mecanismos fisiopatológicos potencialmente presentes na DPP, envolvendo aspectos multifatoriais.

REFERENCIAS

BARROS, M. V. V.; AGUIAR, R. S. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E PSICOSSOCIAL DE MULHERES COM DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. Rev.
Aten. Saúde, São Caetano do Sul, v. 17, n. 59, p. 122 –, jan./mar. 2019. ISSN 2359-4330. ARAÚJO, I. de S. et al. Postpartum Depression: Epidemiological Clinical
Profile of Patients Attended In a Reference Public Maternity in Salvador-BA. Rev Bras Ginecol Obstet, 2018. ISSN 0100-7203. OLIVEIRA, M. J. M. de; DUNNINGHAM,
W. PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO RELACIONADOS A DEPRESSÃO PÓSPARTO EM SALVADOR. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, v. 19, n. 2,
Maio/Ago 2015. REZENDE, M. G. de. Alteração do funcionamento do eixo HHA na depressão pós-parto e correlações com polimorfismos do gene do CRHR1 e com a
neuroquímica do giro do cíngulo anterior. 2016–04–15. Tese (Saúde Mental) — Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. GALVÃO, D. da S. et al. PERSPECTIVAS
SOBRE A DEPRESSÃO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. BIUS - Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia, v. 14, n. 8, 2019. STEWART ,
Donna E; VIGOD , Simone N. Postpartum Depression: Pathophysiology, Treatment, and Emerging Therapeutics. Annual Review of Medicine, [s. l.], 2019. DOI
https://doi.org/10.1146/annurev-med-041217-011106. Disponível em: https:// www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-med-041217-011106. Acesso em:
23 set. 2020. PAYNE , Jennifer L; MAGUIRE, Jamie. Pathophysiological mechanisms implicated in postpartum depression. Elsevier, [s. l.], 2019. DOI
https://doi.org/10.1016/ j.yfrne.2018.12.001. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0091302218300748. Acesso em: 23 set. 2020.
OSMAN , Nadia N; BAHRI, Alaa I. Impact of Altered Hormonal and Neurochemical Levels on Depression Symptoms in Women During Pregnancy and Postpartum
Period. Journal Of Biochemical Technology, [s. l.], 2019. Disponível em: https:// jbiochemtech.com/storage/models/article/
rqk4WsPJtbL3yZT6BmVVP5TArgNG1mYVsYYQqprYmrYB3ypATTzLvNPUt5tF/impact-of- altered-hormonal-and-neurochemical-levels-on-depression-symptoms-in-
women-during-pregnan.pdf. Acesso em: 23 set. 2020.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO O impacto que setor de RH pode causar na estrutura de uma empresa

INTRODUCAO

Constata-se que, quando a empresa não tem o departamento de recursos humanos estruturada, poderá ter funcionários desmotivados, sem direção ou ainda, em
contratações, podem ser escolhidos candidatos despreparados, onde a soma destes fatores pode gerar a perda de clientes. Desta forma, para alcançar o sucesso
frente a concorrência, é fundamental a estruturação do corpo de colaboradores, baseada no recrutamento e seleção de talentos, bem como o desenvolvimento dos
colaboradores através de treinamentos de capacitação contínuos.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste projeto visa analisar os subsistemas de RH, tendo como foco a contratação de pessoal e treinamento dos colaboradores. Os objetivos
específicos delimitam-se à identificar a configuração da área de recrutamento e seleção e a verificar a função do treinamento e desenvolvimento nas organizações.

METODOLOGIA
A pesquisa tem como base a pesquisa bibliográfica qualitativa, através de uma cuidadosa análise de livros e sites educacionais voltados a gestão de pessoas e
fundamentos da administração.

RESULTADOS

Ao analisar as abordagens sobre a estrutura do departamento de Recursos Humanos, observa-se que o processo do recrutamento e seleção corresponde a encontrar
pessoas qualificadas e adequadas para preencher vagas disponíveis na organização. Segundo Chiavenato (2014, p. 92), O processo de recrutamento e seleção de
pessoas obedece a um conjunto de rotinas e procedimentos executados de maneira sequencial e uniforme. A ação é micro orientada: quando vago, cada cargo
detona o processo que é totalmente orientado para o seu específico preenchimento. Uma contratação inadequada pode acarretar graves perdas para a empresa, tais
como desgastes com clientes, custos com a rotatividade de pessoal -turnover, desperdício de produtos ou tempo, além da necessidade de longos períodos de
treinamento para prepará-lo e desenvolvê-lo para se adequar à cultura e necessidades organizacionais. Segundo Chiavenato (2009, p. 389). Treinamento é o
processo educacional focado no curto prazo e aplicado de maneira sistemática e organizada através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e
competências em função de objetivos definidos. O treinamento envolve a transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes diante de
aspectos da organização, da tarefa e do ambiente, e pode envolver desenvolvimento de habilidades e competências. A implantação correta do treinamento e
desenvolvimento dentro da empresa tem o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e capacitação de colaboradores para que estes possam estar alinhados com
os objetivos organizacionais, trazendo resultados profícuos.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir a importância da existência de uma área de recursos humanos estruturada para todas as empresas.
Verifica-se ainda que, nos processos de contratação, há a necessidade de buscar talentos que se adequem às necessidades organizacionais, bem como que haja a
integração destes à cultura da organização. Constatou-se ainda a necessidade de investimentos em treinamento visando o desenvolvimento contínuo, tornando os
colaboradores hábeis em suas atividades, trazendo como retorno, o sucesso organizacional.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. ed. Barueri-SP: Manole ,2014. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos
humanos: o capital humano das organizações. Rio de Janeiro - 1929. 9.ed. - Elsevier, 2009
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TITULO O impacto que setor de RH pode causar na estrutura de uma empresa

INTRODUCAO

Constata-se que, quando a empresa não tem o departamento de recursos humanos estruturada, poderá ter funcionários desmotivados, sem direção ou ainda, em
contratações, podem ser escolhidos candidatos despreparados, onde a soma destes fatores pode gerar a perda de clientes. Desta forma, para alcançar o sucesso
frente a concorrência, é fundamental a estruturação do corpo de colaboradores, baseada no recrutamento e seleção de talentos, bem como o desenvolvimento dos
colaboradores através de treinamentos de capacitação contínuos.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste projeto visa analisar os subsistemas de RH, tendo como foco a contratação de pessoal e treinamento dos colaboradores. Os objetivos
específicos delimitam-se à identificar a configuração da área de recrutamento e seleção e a verificar a função do treinamento e desenvolvimento nas organizações.

METODOLOGIA
A pesquisa tem como base a pesquisa bibliográfica qualitativa, através de uma cuidadosa análise de livros e sites educacionais voltados a gestão de pessoas e
fundamentos da administração.

RESULTADOS

Ao analisar as abordagens sobre a estrutura do departamento de Recursos Humanos, observa-se que o processo do recrutamento e seleção corresponde a encontrar
pessoas qualificadas e adequadas para preencher vagas disponíveis na organização. Segundo Chiavenato (2014, p. 92), O processo de recrutamento e seleção de
pessoas obedece a um conjunto de rotinas e procedimentos executados de maneira sequencial e uniforme. A ação é micro orientada: quando vago, cada cargo
detona o processo que é totalmente orientado para o seu específico preenchimento. Uma contratação inadequada pode acarretar graves perdas para a empresa, tais
como desgastes com clientes, custos com a rotatividade de pessoal -turnover, desperdício de produtos ou tempo, além da necessidade de longos períodos de
treinamento para prepará-lo e desenvolvê-lo para se adequar à cultura e necessidades organizacionais. Segundo Chiavenato (2009, p. 389). Treinamento é o
processo educacional focado no curto prazo e aplicado de maneira sistemática e organizada através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e
competências em função de objetivos definidos. O treinamento envolve a transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes diante de
aspectos da organização, da tarefa e do ambiente, e pode envolver desenvolvimento de habilidades e competências. A implantação correta do treinamento e
desenvolvimento dentro da empresa tem o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e capacitação de colaboradores para que estes possam estar alinhados com
os objetivos organizacionais, trazendo resultados profícuos.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir a importância da existência de uma área de recursos humanos estruturada para todas as empresas.
Verifica-se ainda que, nos processos de contratação, há a necessidade de buscar talentos que se adequem às necessidades organizacionais, bem como que haja a
integração destes à cultura da organização. Constatou-se ainda a necessidade de investimentos em treinamento visando o desenvolvimento contínuo, tornando os
colaboradores hábeis em suas atividades, trazendo como retorno, o sucesso organizacional.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. ed. Barueri-SP: Manole ,2014. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos
humanos: o capital humano das organizações. Rio de Janeiro - 1929. 9.ed. - Elsevier, 2009
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO O impacto que setor de RH pode causar na estrutura de uma empresa

INTRODUCAO

Constata-se que, quando a empresa não tem o departamento de recursos humanos estruturada, poderá ter funcionários desmotivados, sem direção ou ainda, em
contratações, podem ser escolhidos candidatos despreparados, onde a soma destes fatores pode gerar a perda de clientes. Desta forma, para alcançar o sucesso
frente a concorrência, é fundamental a estruturação do corpo de colaboradores, baseada no recrutamento e seleção de talentos, bem como o desenvolvimento dos
colaboradores através de treinamentos de capacitação contínuos.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste projeto visa analisar os subsistemas de RH, tendo como foco a contratação de pessoal e treinamento dos colaboradores. Os objetivos
específicos delimitam-se à identificar a configuração da área de recrutamento e seleção e a verificar a função do treinamento e desenvolvimento nas organizações.

METODOLOGIA
A pesquisa tem como base a pesquisa bibliográfica qualitativa, através de uma cuidadosa análise de livros e sites educacionais voltados a gestão de pessoas e
fundamentos da administração.

RESULTADOS

Ao analisar as abordagens sobre a estrutura do departamento de Recursos Humanos, observa-se que o processo do recrutamento e seleção corresponde a encontrar
pessoas qualificadas e adequadas para preencher vagas disponíveis na organização. Segundo Chiavenato (2014, p. 92), O processo de recrutamento e seleção de
pessoas obedece a um conjunto de rotinas e procedimentos executados de maneira sequencial e uniforme. A ação é micro orientada: quando vago, cada cargo
detona o processo que é totalmente orientado para o seu específico preenchimento. Uma contratação inadequada pode acarretar graves perdas para a empresa, tais
como desgastes com clientes, custos com a rotatividade de pessoal -turnover, desperdício de produtos ou tempo, além da necessidade de longos períodos de
treinamento para prepará-lo e desenvolvê-lo para se adequar à cultura e necessidades organizacionais. Segundo Chiavenato (2009, p. 389). Treinamento é o
processo educacional focado no curto prazo e aplicado de maneira sistemática e organizada através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e
competências em função de objetivos definidos. O treinamento envolve a transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes diante de
aspectos da organização, da tarefa e do ambiente, e pode envolver desenvolvimento de habilidades e competências. A implantação correta do treinamento e
desenvolvimento dentro da empresa tem o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e capacitação de colaboradores para que estes possam estar alinhados com
os objetivos organizacionais, trazendo resultados profícuos.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir a importância da existência de uma área de recursos humanos estruturada para todas as empresas.
Verifica-se ainda que, nos processos de contratação, há a necessidade de buscar talentos que se adequem às necessidades organizacionais, bem como que haja a
integração destes à cultura da organização. Constatou-se ainda a necessidade de investimentos em treinamento visando o desenvolvimento contínuo, tornando os
colaboradores hábeis em suas atividades, trazendo como retorno, o sucesso organizacional.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. ed. Barueri-SP: Manole ,2014. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos
humanos: o capital humano das organizações. Rio de Janeiro - 1929. 9.ed. - Elsevier, 2009
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A Importância do Recrutamento e Seleção para o Sucesso Organizacional

INTRODUCAO

O Recrutamento e Seleção (R(#38)S) é um dos processos mais complexos e estratégicos da área de Recursos Humanos. Diante desta premissa, é possível constatar
que as empresas que almejam alcançar o sucesso, devem buscar, de forma assertiva, os melhores profissionais para cada uma das funções, adequando o perfil da
vaga aos conhecimentos, habilidades e possíveis atitudes dos candidatos, visando contratar talentos que sejam estrategicamente importantes para a organização,
minimizando a necessidade de desenvolvimento dos profissionais através da área de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D).

OBJETIVOS
O objetivo é explanar a relevância da descrição de cargos e da comunicação entre todas as partes envolvidas nos processos de R(#38)S, verificar ainda se a
aplicação eficaz deste processo poderá preservar futuros gastos com Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) e promover resultados tangíveis a longo prazo.

METODOLOGIA Foram utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativas, bem como a análise e comparação de pesquisas didáticas, análise documental e observação direta

RESULTADOS

Para compreensão do objetivo proposto Chiavenato (2010) elucida que a descrição de cargo é o conteúdo, o interior dele, ou seja, as atividades a serem realizadas.
Já as especificações de cargo estão relacionadas às habilidades e capacidades do indivíduo. Tratando-se da descrição de cargo, será detalhado e especificado de
forma intrínseca, minuciosa e concisa todas as atividades, tanto requisitos técnicos quanto comportamentais. Desta forma, quanto mais ampla esta análise, mais o
recrutador terá subsídios para a contratação de novos colaboradores. Além da descrição e especificação dos cargos, há o processo de análise dos cargos em si.
Este se dá de forma mais complexa e ampla, pois são considerados os “requisitos intelectuais e físicos que o ocupante deve ter para desempenhar adequadamente o
cargo[...]” (CHIAVENATO, 2010 p. 232). Desta forma, os processos se tornarão mais efetivos, eficientes e rápidos, uma vez que haverá um foco no perfil necessário
para o postulante à vaga e, consequentemente, tornará a seleção mais assertiva, garantindo o êxito na contratação.

CONCLUSOES

Conclui-se que é essencial às organizações, uma descrição e análise minuciosas de cargo, de forma a permitir um processo de contratação assertivo por parte do
R(#38)S no intuito de minimizar a necessidade de demandas em T(#38)D. Outro ponto essencial no item de R(#38)S é a melhora na comunicação entre todas as
partes para que ocorra de forma concreta a contratação e que produza o efeito almejado no futuro, tanto em curto prazo, quanto em longo prazo alcançando
resultados profícuos. Como principal aprendizado pode-se afirmar que o R(#38)S é um dos subsistemas mais importantes para as organizações, sendo ele a base
onde se inicia toda a história dos colaboradores e sinergia da integração da cultura colaborador-empresa.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. – 9. ed. – Rio de janeiro: Elsevier, 2009. CURY, Antonio. Organização e Métodos:
uma Visão Holística. 8.ed São Paulo: Atlas, 2012. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A Importância do Recrutamento e Seleção para o Sucesso Organizacional

INTRODUCAO

O Recrutamento e Seleção (R(#38)S) é um dos processos mais complexos e estratégicos da área de Recursos Humanos. Diante desta premissa, é possível constatar
que as empresas que almejam alcançar o sucesso, devem buscar, de forma assertiva, os melhores profissionais para cada uma das funções, adequando o perfil da
vaga aos conhecimentos, habilidades e possíveis atitudes dos candidatos, visando contratar talentos que sejam estrategicamente importantes para a organização,
minimizando a necessidade de desenvolvimento dos profissionais através da área de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D).

OBJETIVOS
O objetivo é explanar a relevância da descrição de cargos e da comunicação entre todas as partes envolvidas nos processos de R(#38)S, verificar ainda se a
aplicação eficaz deste processo poderá preservar futuros gastos com Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) e promover resultados tangíveis a longo prazo.

METODOLOGIA Foram utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativas, bem como a análise e comparação de pesquisas didáticas, análise documental e observação direta

RESULTADOS

Para compreensão do objetivo proposto Chiavenato (2010) elucida que a descrição de cargo é o conteúdo, o interior dele, ou seja, as atividades a serem realizadas.
Já as especificações de cargo estão relacionadas às habilidades e capacidades do indivíduo. Tratando-se da descrição de cargo, será detalhado e especificado de
forma intrínseca, minuciosa e concisa todas as atividades, tanto requisitos técnicos quanto comportamentais. Desta forma, quanto mais ampla esta análise, mais o
recrutador terá subsídios para a contratação de novos colaboradores. Além da descrição e especificação dos cargos, há o processo de análise dos cargos em si.
Este se dá de forma mais complexa e ampla, pois são considerados os “requisitos intelectuais e físicos que o ocupante deve ter para desempenhar adequadamente o
cargo[...]” (CHIAVENATO, 2010 p. 232). Desta forma, os processos se tornarão mais efetivos, eficientes e rápidos, uma vez que haverá um foco no perfil necessário
para o postulante à vaga e, consequentemente, tornará a seleção mais assertiva, garantindo o êxito na contratação.

CONCLUSOES

Conclui-se que é essencial às organizações, uma descrição e análise minuciosas de cargo, de forma a permitir um processo de contratação assertivo por parte do
R(#38)S no intuito de minimizar a necessidade de demandas em T(#38)D. Outro ponto essencial no item de R(#38)S é a melhora na comunicação entre todas as
partes para que ocorra de forma concreta a contratação e que produza o efeito almejado no futuro, tanto em curto prazo, quanto em longo prazo alcançando
resultados profícuos. Como principal aprendizado pode-se afirmar que o R(#38)S é um dos subsistemas mais importantes para as organizações, sendo ele a base
onde se inicia toda a história dos colaboradores e sinergia da integração da cultura colaborador-empresa.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. – 9. ed. – Rio de janeiro: Elsevier, 2009. CURY, Antonio. Organização e Métodos:
uma Visão Holística. 8.ed São Paulo: Atlas, 2012. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

Página 641



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11523 Administração de Recursos Humanos 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4136039 - IGOR DE SOUZA NUNES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO A Importância do Recrutamento e Seleção para o Sucesso Organizacional

INTRODUCAO

O Recrutamento e Seleção (R(#38)S) é um dos processos mais complexos e estratégicos da área de Recursos Humanos. Diante desta premissa, é possível constatar
que as empresas que almejam alcançar o sucesso, devem buscar, de forma assertiva, os melhores profissionais para cada uma das funções, adequando o perfil da
vaga aos conhecimentos, habilidades e possíveis atitudes dos candidatos, visando contratar talentos que sejam estrategicamente importantes para a organização,
minimizando a necessidade de desenvolvimento dos profissionais através da área de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D).

OBJETIVOS
O objetivo é explanar a relevância da descrição de cargos e da comunicação entre todas as partes envolvidas nos processos de R(#38)S, verificar ainda se a
aplicação eficaz deste processo poderá preservar futuros gastos com Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) e promover resultados tangíveis a longo prazo.

METODOLOGIA Foram utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativas, bem como a análise e comparação de pesquisas didáticas, análise documental e observação direta

RESULTADOS

Para compreensão do objetivo proposto Chiavenato (2010) elucida que a descrição de cargo é o conteúdo, o interior dele, ou seja, as atividades a serem realizadas.
Já as especificações de cargo estão relacionadas às habilidades e capacidades do indivíduo. Tratando-se da descrição de cargo, será detalhado e especificado de
forma intrínseca, minuciosa e concisa todas as atividades, tanto requisitos técnicos quanto comportamentais. Desta forma, quanto mais ampla esta análise, mais o
recrutador terá subsídios para a contratação de novos colaboradores. Além da descrição e especificação dos cargos, há o processo de análise dos cargos em si.
Este se dá de forma mais complexa e ampla, pois são considerados os “requisitos intelectuais e físicos que o ocupante deve ter para desempenhar adequadamente o
cargo[...]” (CHIAVENATO, 2010 p. 232). Desta forma, os processos se tornarão mais efetivos, eficientes e rápidos, uma vez que haverá um foco no perfil necessário
para o postulante à vaga e, consequentemente, tornará a seleção mais assertiva, garantindo o êxito na contratação.

CONCLUSOES

Conclui-se que é essencial às organizações, uma descrição e análise minuciosas de cargo, de forma a permitir um processo de contratação assertivo por parte do
R(#38)S no intuito de minimizar a necessidade de demandas em T(#38)D. Outro ponto essencial no item de R(#38)S é a melhora na comunicação entre todas as
partes para que ocorra de forma concreta a contratação e que produza o efeito almejado no futuro, tanto em curto prazo, quanto em longo prazo alcançando
resultados profícuos. Como principal aprendizado pode-se afirmar que o R(#38)S é um dos subsistemas mais importantes para as organizações, sendo ele a base
onde se inicia toda a história dos colaboradores e sinergia da integração da cultura colaborador-empresa.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. – 9. ed. – Rio de janeiro: Elsevier, 2009. CURY, Antonio. Organização e Métodos:
uma Visão Holística. 8.ed São Paulo: Atlas, 2012. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A Importância do Recrutamento e Seleção para o Sucesso Organizacional

INTRODUCAO

O Recrutamento e Seleção (R(#38)S) é um dos processos mais complexos e estratégicos da área de Recursos Humanos. Diante desta premissa, é possível constatar
que as empresas que almejam alcançar o sucesso, devem buscar, de forma assertiva, os melhores profissionais para cada uma das funções, adequando o perfil da
vaga aos conhecimentos, habilidades e possíveis atitudes dos candidatos, visando contratar talentos que sejam estrategicamente importantes para a organização,
minimizando a necessidade de desenvolvimento dos profissionais através da área de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D).

OBJETIVOS
O objetivo é explanar a relevância da descrição de cargos e da comunicação entre todas as partes envolvidas nos processos de R(#38)S, verificar ainda se a
aplicação eficaz deste processo poderá preservar futuros gastos com Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) e promover resultados tangíveis a longo prazo.

METODOLOGIA Foram utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativas, bem como a análise e comparação de pesquisas didáticas, análise documental e observação direta

RESULTADOS

Para compreensão do objetivo proposto Chiavenato (2010) elucida que a descrição de cargo é o conteúdo, o interior dele, ou seja, as atividades a serem realizadas.
Já as especificações de cargo estão relacionadas às habilidades e capacidades do indivíduo. Tratando-se da descrição de cargo, será detalhado e especificado de
forma intrínseca, minuciosa e concisa todas as atividades, tanto requisitos técnicos quanto comportamentais. Desta forma, quanto mais ampla esta análise, mais o
recrutador terá subsídios para a contratação de novos colaboradores. Além da descrição e especificação dos cargos, há o processo de análise dos cargos em si.
Este se dá de forma mais complexa e ampla, pois são considerados os “requisitos intelectuais e físicos que o ocupante deve ter para desempenhar adequadamente o
cargo[...]” (CHIAVENATO, 2010 p. 232). Desta forma, os processos se tornarão mais efetivos, eficientes e rápidos, uma vez que haverá um foco no perfil necessário
para o postulante à vaga e, consequentemente, tornará a seleção mais assertiva, garantindo o êxito na contratação.

CONCLUSOES

Conclui-se que é essencial às organizações, uma descrição e análise minuciosas de cargo, de forma a permitir um processo de contratação assertivo por parte do
R(#38)S no intuito de minimizar a necessidade de demandas em T(#38)D. Outro ponto essencial no item de R(#38)S é a melhora na comunicação entre todas as
partes para que ocorra de forma concreta a contratação e que produza o efeito almejado no futuro, tanto em curto prazo, quanto em longo prazo alcançando
resultados profícuos. Como principal aprendizado pode-se afirmar que o R(#38)S é um dos subsistemas mais importantes para as organizações, sendo ele a base
onde se inicia toda a história dos colaboradores e sinergia da integração da cultura colaborador-empresa.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. – 9. ed. – Rio de janeiro: Elsevier, 2009. CURY, Antonio. Organização e Métodos:
uma Visão Holística. 8.ed São Paulo: Atlas, 2012. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
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TITULO ENFERMAGEM E CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

INTRODUCAO
A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabeleceu as novas diretrizes, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e incluiu os cuidados
paliativos (CP) no rol de serviços prestados pela Estratégia Saúde da Família (ESF) para garantir a integralidade do cuidado. O enfermeiro, normalmente, é o
responsável pela liderança e coordenação da equipe da ESF e tem papel crucial no desenvolvimento das ações propostas na PNAB.

OBJETIVOS Analisar na literatura nacional acerca da produção científica sobre Enfermagem e Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde (APS).

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela pergunta: “O que tem sido produzido sobre enfermagem em cuidados paliativos no contexto da Atenção Básica à
Saúde?” O levantamento bibliográfico foi realizado em março e abril de 2020 no Portal Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e no diretório de revistas
Scientific Electronic Library Online (SciELO) utilizando descritores contidos no DECS e palavras chave: cuidado paliativo; enfermagem; atenção básica à saúde;
atenção primária à saúde respeitando as características das plataformas. Foram considerados estudos na língua portuguesa, dos últimos dez anos, disponíveis na
íntegra e que abordassem Enfermagem e Cuidados Paliativos na APS. Os estudos foram sintetizados em uma planilha do Excel®, com as seguintes informações:
base de dados; título do estudo; autores; ano/periódico; objetivo(s); metodologia; população estudada; principais resultados e considerações finais.

RESULTADOS

Localizaram-se 16 artigos na BVS e cinco na SciELO, totalizando 21 estudos. Excluiu-se sete entre teses, monografias e repetidos entre as plataformas. A amostra
final foi composta por 14 pesquisas. Na análise, emergiram duas categorias: “Reorientação do modelo hospitalocêntrico” e “Conhecimento insuficiente sobre os CP
pela equipe de enfermagem”. A influência cultural do modelo da atenção centrado na cura e no hospital pode ser superada a partir do reconhecimento das
necessidades de inclusão, conscientização e priorização da qualidade de vida pelos profissionais, familiares e pacientes em CP. Há uma dificuldade de incluir CP no
contexto da APS, sobretudo na área da Enfermagem, uma vez que há uma lacuna na matriz curricular dos cursos de graduação, que não aborda os CP durante a
formação profissional.

CONCLUSOES
Os cuidados paliativos demandam conhecimentos, habilidades e atitudes para que as orientações se efetivem na prática e nesse contexto, é necessário que
profissionais de saúde, especialmente os da Enfermagem, sejam preparados durante a formação para lidar com a dinâmica familiar e as diferentes necessidades
dos pacientes em CP na APS.

REFERENCIAS
1. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs. 2005 Dec;52(5):546-53 2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017. prova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). 3. Souza HL et al. Cuidados paliativos na atenção primária à saúde: considerações éticas. Rev. Bioét. 2015;23(2): 349-359.
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Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO ENFERMAGEM E CUIDADOS PALIATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

INTRODUCAO
A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabeleceu as novas diretrizes, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e incluiu os cuidados
paliativos (CP) no rol de serviços prestados pela Estratégia Saúde da Família (ESF) para garantir a integralidade do cuidado. O enfermeiro, normalmente, é o
responsável pela liderança e coordenação da equipe da ESF e tem papel crucial no desenvolvimento das ações propostas na PNAB.

OBJETIVOS Analisar na literatura nacional acerca da produção científica sobre Enfermagem e Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde (APS).

METODOLOGIA

Revisão integrativa da literatura orientada pela pergunta: “O que tem sido produzido sobre enfermagem em cuidados paliativos no contexto da Atenção Básica à
Saúde?” O levantamento bibliográfico foi realizado em março e abril de 2020 no Portal Regional da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e no diretório de revistas
Scientific Electronic Library Online (SciELO) utilizando descritores contidos no DECS e palavras chave: cuidado paliativo; enfermagem; atenção básica à saúde;
atenção primária à saúde respeitando as características das plataformas. Foram considerados estudos na língua portuguesa, dos últimos dez anos, disponíveis na
íntegra e que abordassem Enfermagem e Cuidados Paliativos na APS. Os estudos foram sintetizados em uma planilha do Excel®, com as seguintes informações:
base de dados; título do estudo; autores; ano/periódico; objetivo(s); metodologia; população estudada; principais resultados e considerações finais.

RESULTADOS

Localizaram-se 16 artigos na BVS e cinco na SciELO, totalizando 21 estudos. Excluiu-se sete entre teses, monografias e repetidos entre as plataformas. A amostra
final foi composta por 14 pesquisas. Na análise, emergiram duas categorias: “Reorientação do modelo hospitalocêntrico” e “Conhecimento insuficiente sobre os CP
pela equipe de enfermagem”. A influência cultural do modelo da atenção centrado na cura e no hospital pode ser superada a partir do reconhecimento das
necessidades de inclusão, conscientização e priorização da qualidade de vida pelos profissionais, familiares e pacientes em CP. Há uma dificuldade de incluir CP no
contexto da APS, sobretudo na área da Enfermagem, uma vez que há uma lacuna na matriz curricular dos cursos de graduação, que não aborda os CP durante a
formação profissional.

CONCLUSOES
Os cuidados paliativos demandam conhecimentos, habilidades e atitudes para que as orientações se efetivem na prática e nesse contexto, é necessário que
profissionais de saúde, especialmente os da Enfermagem, sejam preparados durante a formação para lidar com a dinâmica familiar e as diferentes necessidades
dos pacientes em CP na APS.

REFERENCIAS
1. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs. 2005 Dec;52(5):546-53 2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017. prova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). 3. Souza HL et al. Cuidados paliativos na atenção primária à saúde: considerações éticas. Rev. Bioét. 2015;23(2): 349-359.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A importância da motivação na entrega de resultados

INTRODUCAO
O clima organizacional é fator preponderante para a motivação ou desmotivação dos colaboradores de uma organização. Desta forma, verificou-se a importância da
motivação dos colaboradores no ambiente organizacional, quais os fatores que geram a motivação, bem como a desmotivação, sua influência sobre o clima,
verificando-se ainda o impacto que o comportamento dos colaboradores gera nos resultados organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo é analisar as interferências que refletem no clima organizacional para a entrega do resultado com valor agregado, observando os aspectos
de identificação dos agentes que contribuem com a motivação, desmotivação e, em determinados casos, a desvalorização dos colaboradores.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando analisar e compreender fundamentações teóricas e matérias jornalísticas
publicadas em sites da área de recursos humanos

RESULTADOS

Percebe-se que grande influência dos resultados das organizações ocorre pelo clima organizacional e isto se dá ao fato de que colaboradores motivados trabalham
de forma mais eficaz, agregando conhecimento e empenho ao exercer sua função. Conforme Chiavenato, (2005, p.212- 213) “Entretanto, o bom desempenho requer
muito mais do que simplesmente aptidões e habilidades. Requer também motivação para trabalhar”. Neste sentido observa-se que não basta apenas ter
colaboradores excelentes na empresa se não houver um incentivo para que o mesmo se desenvolva e permaneça motivado a trabalhar. Todavia a desmotivação
pode causar danos aos resultados empresarias e ao próprio funcionário, pois um colaborador que não está satisfeito provoca ruídos na comunicação interna
corrompendo os demais colaboradores. A desmotivação pode se dar pelo tipo de gestão empresarial, falta de políticas de remuneração ou de carreira ou ainda,
péssimo clima organizacional. De acordo com Chiavenato (2010, p.312) “ [...]Não basta remunerar as pessoas pelo tempo dedicado a organização. Isso é necessário,
mas ineficiente [...]”. Todo colaborador necessita de motivação além das financeiras, mas também as que trarão satisfação e motivação. Tornar os profissionais
ativos nas tomadas de decisões e resultados faz com que os mesmos se sintam parte da organização, motivados. Outros fatores que contribuem para a melhoria do
clima organizacional, e consequentemente, da motivação, são as promoções, planejamento de carreira e meritocracia com prêmios para os destaques.

CONCLUSOES

Verificou-se que a forma como a organização trata seus colaboradores impacta diretamente no ambiente organizacional, na motivação ou desmotivação e nos
resultados, e, que manter o estímulo, o clima agradável, é benéfico para todos, tanto para os colaboradores, quanto para a organização que apresentará bons
resultados. Portanto, o resultado deste estudo, conclui que cabe à empresa proporcionar fatores que possibilitem a motivação de forma a gerar benefícios
qualitativos e quantitativos, tanto para os colaboradores como para as empresas

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. DUTRA, J. S. Gestão de pessoas:
modelo, processos, tendências e perspectiva. São Paulo: Atlas, 2009. EBOLI, M.; FISCHER, A.; AMORIM, W., A. P. C.; MORAES, F.; C. C. (Org.). Educação Corporativa:
Fundamentos, Evolução e Implantação de Projetos. São Paulo: Atlas, 2010.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A importância da motivação na entrega de resultados

INTRODUCAO
O clima organizacional é fator preponderante para a motivação ou desmotivação dos colaboradores de uma organização. Desta forma, verificou-se a importância da
motivação dos colaboradores no ambiente organizacional, quais os fatores que geram a motivação, bem como a desmotivação, sua influência sobre o clima,
verificando-se ainda o impacto que o comportamento dos colaboradores gera nos resultados organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo é analisar as interferências que refletem no clima organizacional para a entrega do resultado com valor agregado, observando os aspectos
de identificação dos agentes que contribuem com a motivação, desmotivação e, em determinados casos, a desvalorização dos colaboradores.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando analisar e compreender fundamentações teóricas e matérias jornalísticas
publicadas em sites da área de recursos humanos

RESULTADOS

Percebe-se que grande influência dos resultados das organizações ocorre pelo clima organizacional e isto se dá ao fato de que colaboradores motivados trabalham
de forma mais eficaz, agregando conhecimento e empenho ao exercer sua função. Conforme Chiavenato, (2005, p.212- 213) “Entretanto, o bom desempenho requer
muito mais do que simplesmente aptidões e habilidades. Requer também motivação para trabalhar”. Neste sentido observa-se que não basta apenas ter
colaboradores excelentes na empresa se não houver um incentivo para que o mesmo se desenvolva e permaneça motivado a trabalhar. Todavia a desmotivação
pode causar danos aos resultados empresarias e ao próprio funcionário, pois um colaborador que não está satisfeito provoca ruídos na comunicação interna
corrompendo os demais colaboradores. A desmotivação pode se dar pelo tipo de gestão empresarial, falta de políticas de remuneração ou de carreira ou ainda,
péssimo clima organizacional. De acordo com Chiavenato (2010, p.312) “ [...]Não basta remunerar as pessoas pelo tempo dedicado a organização. Isso é necessário,
mas ineficiente [...]”. Todo colaborador necessita de motivação além das financeiras, mas também as que trarão satisfação e motivação. Tornar os profissionais
ativos nas tomadas de decisões e resultados faz com que os mesmos se sintam parte da organização, motivados. Outros fatores que contribuem para a melhoria do
clima organizacional, e consequentemente, da motivação, são as promoções, planejamento de carreira e meritocracia com prêmios para os destaques.

CONCLUSOES

Verificou-se que a forma como a organização trata seus colaboradores impacta diretamente no ambiente organizacional, na motivação ou desmotivação e nos
resultados, e, que manter o estímulo, o clima agradável, é benéfico para todos, tanto para os colaboradores, quanto para a organização que apresentará bons
resultados. Portanto, o resultado deste estudo, conclui que cabe à empresa proporcionar fatores que possibilitem a motivação de forma a gerar benefícios
qualitativos e quantitativos, tanto para os colaboradores como para as empresas

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. DUTRA, J. S. Gestão de pessoas:
modelo, processos, tendências e perspectiva. São Paulo: Atlas, 2009. EBOLI, M.; FISCHER, A.; AMORIM, W., A. P. C.; MORAES, F.; C. C. (Org.). Educação Corporativa:
Fundamentos, Evolução e Implantação de Projetos. São Paulo: Atlas, 2010.
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TITULO A importância da motivação na entrega de resultados

INTRODUCAO
O clima organizacional é fator preponderante para a motivação ou desmotivação dos colaboradores de uma organização. Desta forma, verificou-se a importância da
motivação dos colaboradores no ambiente organizacional, quais os fatores que geram a motivação, bem como a desmotivação, sua influência sobre o clima,
verificando-se ainda o impacto que o comportamento dos colaboradores gera nos resultados organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo é analisar as interferências que refletem no clima organizacional para a entrega do resultado com valor agregado, observando os aspectos
de identificação dos agentes que contribuem com a motivação, desmotivação e, em determinados casos, a desvalorização dos colaboradores.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando analisar e compreender fundamentações teóricas e matérias jornalísticas
publicadas em sites da área de recursos humanos

RESULTADOS

Percebe-se que grande influência dos resultados das organizações ocorre pelo clima organizacional e isto se dá ao fato de que colaboradores motivados trabalham
de forma mais eficaz, agregando conhecimento e empenho ao exercer sua função. Conforme Chiavenato, (2005, p.212- 213) “Entretanto, o bom desempenho requer
muito mais do que simplesmente aptidões e habilidades. Requer também motivação para trabalhar”. Neste sentido observa-se que não basta apenas ter
colaboradores excelentes na empresa se não houver um incentivo para que o mesmo se desenvolva e permaneça motivado a trabalhar. Todavia a desmotivação
pode causar danos aos resultados empresarias e ao próprio funcionário, pois um colaborador que não está satisfeito provoca ruídos na comunicação interna
corrompendo os demais colaboradores. A desmotivação pode se dar pelo tipo de gestão empresarial, falta de políticas de remuneração ou de carreira ou ainda,
péssimo clima organizacional. De acordo com Chiavenato (2010, p.312) “ [...]Não basta remunerar as pessoas pelo tempo dedicado a organização. Isso é necessário,
mas ineficiente [...]”. Todo colaborador necessita de motivação além das financeiras, mas também as que trarão satisfação e motivação. Tornar os profissionais
ativos nas tomadas de decisões e resultados faz com que os mesmos se sintam parte da organização, motivados. Outros fatores que contribuem para a melhoria do
clima organizacional, e consequentemente, da motivação, são as promoções, planejamento de carreira e meritocracia com prêmios para os destaques.

CONCLUSOES

Verificou-se que a forma como a organização trata seus colaboradores impacta diretamente no ambiente organizacional, na motivação ou desmotivação e nos
resultados, e, que manter o estímulo, o clima agradável, é benéfico para todos, tanto para os colaboradores, quanto para a organização que apresentará bons
resultados. Portanto, o resultado deste estudo, conclui que cabe à empresa proporcionar fatores que possibilitem a motivação de forma a gerar benefícios
qualitativos e quantitativos, tanto para os colaboradores como para as empresas

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. DUTRA, J. S. Gestão de pessoas:
modelo, processos, tendências e perspectiva. São Paulo: Atlas, 2009. EBOLI, M.; FISCHER, A.; AMORIM, W., A. P. C.; MORAES, F.; C. C. (Org.). Educação Corporativa:
Fundamentos, Evolução e Implantação de Projetos. São Paulo: Atlas, 2010.
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TITULO A importância da motivação na entrega de resultados

INTRODUCAO
O clima organizacional é fator preponderante para a motivação ou desmotivação dos colaboradores de uma organização. Desta forma, verificou-se a importância da
motivação dos colaboradores no ambiente organizacional, quais os fatores que geram a motivação, bem como a desmotivação, sua influência sobre o clima,
verificando-se ainda o impacto que o comportamento dos colaboradores gera nos resultados organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo é analisar as interferências que refletem no clima organizacional para a entrega do resultado com valor agregado, observando os aspectos
de identificação dos agentes que contribuem com a motivação, desmotivação e, em determinados casos, a desvalorização dos colaboradores.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando analisar e compreender fundamentações teóricas e matérias jornalísticas
publicadas em sites da área de recursos humanos

RESULTADOS

Percebe-se que grande influência dos resultados das organizações ocorre pelo clima organizacional e isto se dá ao fato de que colaboradores motivados trabalham
de forma mais eficaz, agregando conhecimento e empenho ao exercer sua função. Conforme Chiavenato, (2005, p.212- 213) “Entretanto, o bom desempenho requer
muito mais do que simplesmente aptidões e habilidades. Requer também motivação para trabalhar”. Neste sentido observa-se que não basta apenas ter
colaboradores excelentes na empresa se não houver um incentivo para que o mesmo se desenvolva e permaneça motivado a trabalhar. Todavia a desmotivação
pode causar danos aos resultados empresarias e ao próprio funcionário, pois um colaborador que não está satisfeito provoca ruídos na comunicação interna
corrompendo os demais colaboradores. A desmotivação pode se dar pelo tipo de gestão empresarial, falta de políticas de remuneração ou de carreira ou ainda,
péssimo clima organizacional. De acordo com Chiavenato (2010, p.312) “ [...]Não basta remunerar as pessoas pelo tempo dedicado a organização. Isso é necessário,
mas ineficiente [...]”. Todo colaborador necessita de motivação além das financeiras, mas também as que trarão satisfação e motivação. Tornar os profissionais
ativos nas tomadas de decisões e resultados faz com que os mesmos se sintam parte da organização, motivados. Outros fatores que contribuem para a melhoria do
clima organizacional, e consequentemente, da motivação, são as promoções, planejamento de carreira e meritocracia com prêmios para os destaques.

CONCLUSOES

Verificou-se que a forma como a organização trata seus colaboradores impacta diretamente no ambiente organizacional, na motivação ou desmotivação e nos
resultados, e, que manter o estímulo, o clima agradável, é benéfico para todos, tanto para os colaboradores, quanto para a organização que apresentará bons
resultados. Portanto, o resultado deste estudo, conclui que cabe à empresa proporcionar fatores que possibilitem a motivação de forma a gerar benefícios
qualitativos e quantitativos, tanto para os colaboradores como para as empresas

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. DUTRA, J. S. Gestão de pessoas:
modelo, processos, tendências e perspectiva. São Paulo: Atlas, 2009. EBOLI, M.; FISCHER, A.; AMORIM, W., A. P. C.; MORAES, F.; C. C. (Org.). Educação Corporativa:
Fundamentos, Evolução e Implantação de Projetos. São Paulo: Atlas, 2010.
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TITULO Cargos e Salários: A chave para redução do Turnover

INTRODUCAO
O plano de cargos e salários é uma ferramenta que contribui com o desempenho organizacional, visto que sustenta a estrutura de remuneração e oferece satisfação
aos colaboradores que movem o negócio da empresa. Mediante esse entendimento e conforme o avanço dos estudos surgiu a motivação de aprofundar os
conhecimentos acerca do tema, definindo-o como objeto de estudo neste projeto.

OBJETIVOS
Como objetivos específicos foi delimitado analisar as áreas aplicando visão holística; identificar os gaps relacionados aos recursos humanos; identificar os motivos
da rotatividade de pessoal e propor alternativas para implementação do plano de cargos e salários.

METODOLOGIA
Foi aplicado o método de pesquisa bibliográfica qualitativa como observação e análise documental, a qual permitiu identificar informações e dados analisados e
consolidados neste estudo.

RESULTADOS

Na atualidade há uma intensa competitividade entre as empresas, considerando que estão sempre em busca de profissionais capacitados e com atributos
diferenciados no mercado de trabalho. Considera-se que o objetivo da gestão de cargos e salários pode ser compreendido como a análise das habilidades ou
responsabilidades exigidas por cada cargo da organização afim de definir o piso salarial do colaborador. Portanto, equiparar os salários de acordo com o mercado
pode impedir que a empresa perca seus funcionários para a concorrência, assim como melhorar a eficiência e a produtividade do colaborador e oferecer condições
básicas para o crescimento e a sobrevivência da empresa. (NASCIMENTO, 2001). A Gestão Estratégica de Pessoas utiliza inúmeras ferramentas para atrair talentos,
entre elas o Plano de Cargos e Salários. Tornou-se essencial o posicionamento da área de Recursos Humanos frente a essa questão. Foi, então, que surgiram muitos
programas para atrair e reter talentos, ou pessoas chave para a empresa. Entre os inúmeros programas para esse fim, os sistemas de remuneração tornaram-se
extremamente importantes e tiveram que ser repensados em todas as suas formas. As empresas que não se preocuparam com isso passaram a competir em
desvantagem com as demais (FRANCO, 2011, p. 14). Pensando nisso, logo se pode deduzir que a definição de um plano de cargos e salários é de suma importância
para o crescimento econômico e competitivo de uma organização.

CONCLUSOES

A gestão de recursos humanos tem ganho cada vez mais atenção nas empresas, deixando de ser uma área que cuida exclusivamente de aspectos trabalhistas e de
remuneração para ser um setor estratégico, buscando identificar formas de valorizar o colaborador. Sabe-se que um funcionário que se sente valorizado dentro do
seu ambiente de trabalho tende a apresentar resultados e desempenho melhores. Evidenciou-se que os objetivos iniciais deste estudo foram alcançados, assim
como foi possível analisar a situação problema e propor alternativas de implantação de soluções tais como, mapeamentos de competências, pesquisas salariais de
mercado, análise de descrição de cargos e plano de carreira. Com isso a implantação do plano de cargos e salários, será feita de maneira mais assertiva gerando
uma padronização.

REFERENCIAS
NASCIMENTO, L. P.: Administração de Cargos e Salários. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. CHIAVENATTO, I.: Gestão de pessoas: e o novo papel dos
recursos humanos nas organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. FRANCO, J. O.: Cargos, salários e Remuneração. Edição Revisada, Curitiba: IESDE, 2011
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TITULO Cargos e Salários: A chave para redução do Turnover

INTRODUCAO
O plano de cargos e salários é uma ferramenta que contribui com o desempenho organizacional, visto que sustenta a estrutura de remuneração e oferece satisfação
aos colaboradores que movem o negócio da empresa. Mediante esse entendimento e conforme o avanço dos estudos surgiu a motivação de aprofundar os
conhecimentos acerca do tema, definindo-o como objeto de estudo neste projeto.

OBJETIVOS
Como objetivos específicos foi delimitado analisar as áreas aplicando visão holística; identificar os gaps relacionados aos recursos humanos; identificar os motivos
da rotatividade de pessoal e propor alternativas para implementação do plano de cargos e salários.

METODOLOGIA
Foi aplicado o método de pesquisa bibliográfica qualitativa como observação e análise documental, a qual permitiu identificar informações e dados analisados e
consolidados neste estudo.

RESULTADOS

Na atualidade há uma intensa competitividade entre as empresas, considerando que estão sempre em busca de profissionais capacitados e com atributos
diferenciados no mercado de trabalho. Considera-se que o objetivo da gestão de cargos e salários pode ser compreendido como a análise das habilidades ou
responsabilidades exigidas por cada cargo da organização afim de definir o piso salarial do colaborador. Portanto, equiparar os salários de acordo com o mercado
pode impedir que a empresa perca seus funcionários para a concorrência, assim como melhorar a eficiência e a produtividade do colaborador e oferecer condições
básicas para o crescimento e a sobrevivência da empresa. (NASCIMENTO, 2001). A Gestão Estratégica de Pessoas utiliza inúmeras ferramentas para atrair talentos,
entre elas o Plano de Cargos e Salários. Tornou-se essencial o posicionamento da área de Recursos Humanos frente a essa questão. Foi, então, que surgiram muitos
programas para atrair e reter talentos, ou pessoas chave para a empresa. Entre os inúmeros programas para esse fim, os sistemas de remuneração tornaram-se
extremamente importantes e tiveram que ser repensados em todas as suas formas. As empresas que não se preocuparam com isso passaram a competir em
desvantagem com as demais (FRANCO, 2011, p. 14). Pensando nisso, logo se pode deduzir que a definição de um plano de cargos e salários é de suma importância
para o crescimento econômico e competitivo de uma organização.

CONCLUSOES

A gestão de recursos humanos tem ganho cada vez mais atenção nas empresas, deixando de ser uma área que cuida exclusivamente de aspectos trabalhistas e de
remuneração para ser um setor estratégico, buscando identificar formas de valorizar o colaborador. Sabe-se que um funcionário que se sente valorizado dentro do
seu ambiente de trabalho tende a apresentar resultados e desempenho melhores. Evidenciou-se que os objetivos iniciais deste estudo foram alcançados, assim
como foi possível analisar a situação problema e propor alternativas de implantação de soluções tais como, mapeamentos de competências, pesquisas salariais de
mercado, análise de descrição de cargos e plano de carreira. Com isso a implantação do plano de cargos e salários, será feita de maneira mais assertiva gerando
uma padronização.

REFERENCIAS
NASCIMENTO, L. P.: Administração de Cargos e Salários. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. CHIAVENATTO, I.: Gestão de pessoas: e o novo papel dos
recursos humanos nas organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. FRANCO, J. O.: Cargos, salários e Remuneração. Edição Revisada, Curitiba: IESDE, 2011
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TITULO Cargos e Salários: A chave para redução do Turnover

INTRODUCAO
O plano de cargos e salários é uma ferramenta que contribui com o desempenho organizacional, visto que sustenta a estrutura de remuneração e oferece satisfação
aos colaboradores que movem o negócio da empresa. Mediante esse entendimento e conforme o avanço dos estudos surgiu a motivação de aprofundar os
conhecimentos acerca do tema, definindo-o como objeto de estudo neste projeto.

OBJETIVOS
Como objetivos específicos foi delimitado analisar as áreas aplicando visão holística; identificar os gaps relacionados aos recursos humanos; identificar os motivos
da rotatividade de pessoal e propor alternativas para implementação do plano de cargos e salários.

METODOLOGIA
Foi aplicado o método de pesquisa bibliográfica qualitativa como observação e análise documental, a qual permitiu identificar informações e dados analisados e
consolidados neste estudo.

RESULTADOS

Na atualidade há uma intensa competitividade entre as empresas, considerando que estão sempre em busca de profissionais capacitados e com atributos
diferenciados no mercado de trabalho. Considera-se que o objetivo da gestão de cargos e salários pode ser compreendido como a análise das habilidades ou
responsabilidades exigidas por cada cargo da organização afim de definir o piso salarial do colaborador. Portanto, equiparar os salários de acordo com o mercado
pode impedir que a empresa perca seus funcionários para a concorrência, assim como melhorar a eficiência e a produtividade do colaborador e oferecer condições
básicas para o crescimento e a sobrevivência da empresa. (NASCIMENTO, 2001). A Gestão Estratégica de Pessoas utiliza inúmeras ferramentas para atrair talentos,
entre elas o Plano de Cargos e Salários. Tornou-se essencial o posicionamento da área de Recursos Humanos frente a essa questão. Foi, então, que surgiram muitos
programas para atrair e reter talentos, ou pessoas chave para a empresa. Entre os inúmeros programas para esse fim, os sistemas de remuneração tornaram-se
extremamente importantes e tiveram que ser repensados em todas as suas formas. As empresas que não se preocuparam com isso passaram a competir em
desvantagem com as demais (FRANCO, 2011, p. 14). Pensando nisso, logo se pode deduzir que a definição de um plano de cargos e salários é de suma importância
para o crescimento econômico e competitivo de uma organização.

CONCLUSOES

A gestão de recursos humanos tem ganho cada vez mais atenção nas empresas, deixando de ser uma área que cuida exclusivamente de aspectos trabalhistas e de
remuneração para ser um setor estratégico, buscando identificar formas de valorizar o colaborador. Sabe-se que um funcionário que se sente valorizado dentro do
seu ambiente de trabalho tende a apresentar resultados e desempenho melhores. Evidenciou-se que os objetivos iniciais deste estudo foram alcançados, assim
como foi possível analisar a situação problema e propor alternativas de implantação de soluções tais como, mapeamentos de competências, pesquisas salariais de
mercado, análise de descrição de cargos e plano de carreira. Com isso a implantação do plano de cargos e salários, será feita de maneira mais assertiva gerando
uma padronização.

REFERENCIAS
NASCIMENTO, L. P.: Administração de Cargos e Salários. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. CHIAVENATTO, I.: Gestão de pessoas: e o novo papel dos
recursos humanos nas organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. FRANCO, J. O.: Cargos, salários e Remuneração. Edição Revisada, Curitiba: IESDE, 2011
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TITULO Cargos e Salários: A chave para redução do Turnover

INTRODUCAO
O plano de cargos e salários é uma ferramenta que contribui com o desempenho organizacional, visto que sustenta a estrutura de remuneração e oferece satisfação
aos colaboradores que movem o negócio da empresa. Mediante esse entendimento e conforme o avanço dos estudos surgiu a motivação de aprofundar os
conhecimentos acerca do tema, definindo-o como objeto de estudo neste projeto.

OBJETIVOS
Como objetivos específicos foi delimitado analisar as áreas aplicando visão holística; identificar os gaps relacionados aos recursos humanos; identificar os motivos
da rotatividade de pessoal e propor alternativas para implementação do plano de cargos e salários.

METODOLOGIA
Foi aplicado o método de pesquisa bibliográfica qualitativa como observação e análise documental, a qual permitiu identificar informações e dados analisados e
consolidados neste estudo.

RESULTADOS

Na atualidade há uma intensa competitividade entre as empresas, considerando que estão sempre em busca de profissionais capacitados e com atributos
diferenciados no mercado de trabalho. Considera-se que o objetivo da gestão de cargos e salários pode ser compreendido como a análise das habilidades ou
responsabilidades exigidas por cada cargo da organização afim de definir o piso salarial do colaborador. Portanto, equiparar os salários de acordo com o mercado
pode impedir que a empresa perca seus funcionários para a concorrência, assim como melhorar a eficiência e a produtividade do colaborador e oferecer condições
básicas para o crescimento e a sobrevivência da empresa. (NASCIMENTO, 2001). A Gestão Estratégica de Pessoas utiliza inúmeras ferramentas para atrair talentos,
entre elas o Plano de Cargos e Salários. Tornou-se essencial o posicionamento da área de Recursos Humanos frente a essa questão. Foi, então, que surgiram muitos
programas para atrair e reter talentos, ou pessoas chave para a empresa. Entre os inúmeros programas para esse fim, os sistemas de remuneração tornaram-se
extremamente importantes e tiveram que ser repensados em todas as suas formas. As empresas que não se preocuparam com isso passaram a competir em
desvantagem com as demais (FRANCO, 2011, p. 14). Pensando nisso, logo se pode deduzir que a definição de um plano de cargos e salários é de suma importância
para o crescimento econômico e competitivo de uma organização.

CONCLUSOES

A gestão de recursos humanos tem ganho cada vez mais atenção nas empresas, deixando de ser uma área que cuida exclusivamente de aspectos trabalhistas e de
remuneração para ser um setor estratégico, buscando identificar formas de valorizar o colaborador. Sabe-se que um funcionário que se sente valorizado dentro do
seu ambiente de trabalho tende a apresentar resultados e desempenho melhores. Evidenciou-se que os objetivos iniciais deste estudo foram alcançados, assim
como foi possível analisar a situação problema e propor alternativas de implantação de soluções tais como, mapeamentos de competências, pesquisas salariais de
mercado, análise de descrição de cargos e plano de carreira. Com isso a implantação do plano de cargos e salários, será feita de maneira mais assertiva gerando
uma padronização.

REFERENCIAS
NASCIMENTO, L. P.: Administração de Cargos e Salários. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. CHIAVENATTO, I.: Gestão de pessoas: e o novo papel dos
recursos humanos nas organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. FRANCO, J. O.: Cargos, salários e Remuneração. Edição Revisada, Curitiba: IESDE, 2011
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Cargos e Salários: A chave para redução do Turnover

INTRODUCAO
O plano de cargos e salários é uma ferramenta que contribui com o desempenho organizacional, visto que sustenta a estrutura de remuneração e oferece satisfação
aos colaboradores que movem o negócio da empresa. Mediante esse entendimento e conforme o avanço dos estudos surgiu a motivação de aprofundar os
conhecimentos acerca do tema, definindo-o como objeto de estudo neste projeto.

OBJETIVOS
Como objetivos específicos foi delimitado analisar as áreas aplicando visão holística; identificar os gaps relacionados aos recursos humanos; identificar os motivos
da rotatividade de pessoal e propor alternativas para implementação do plano de cargos e salários.

METODOLOGIA
Foi aplicado o método de pesquisa bibliográfica qualitativa como observação e análise documental, a qual permitiu identificar informações e dados analisados e
consolidados neste estudo.

RESULTADOS

Na atualidade há uma intensa competitividade entre as empresas, considerando que estão sempre em busca de profissionais capacitados e com atributos
diferenciados no mercado de trabalho. Considera-se que o objetivo da gestão de cargos e salários pode ser compreendido como a análise das habilidades ou
responsabilidades exigidas por cada cargo da organização afim de definir o piso salarial do colaborador. Portanto, equiparar os salários de acordo com o mercado
pode impedir que a empresa perca seus funcionários para a concorrência, assim como melhorar a eficiência e a produtividade do colaborador e oferecer condições
básicas para o crescimento e a sobrevivência da empresa. (NASCIMENTO, 2001). A Gestão Estratégica de Pessoas utiliza inúmeras ferramentas para atrair talentos,
entre elas o Plano de Cargos e Salários. Tornou-se essencial o posicionamento da área de Recursos Humanos frente a essa questão. Foi, então, que surgiram muitos
programas para atrair e reter talentos, ou pessoas chave para a empresa. Entre os inúmeros programas para esse fim, os sistemas de remuneração tornaram-se
extremamente importantes e tiveram que ser repensados em todas as suas formas. As empresas que não se preocuparam com isso passaram a competir em
desvantagem com as demais (FRANCO, 2011, p. 14). Pensando nisso, logo se pode deduzir que a definição de um plano de cargos e salários é de suma importância
para o crescimento econômico e competitivo de uma organização.

CONCLUSOES

A gestão de recursos humanos tem ganho cada vez mais atenção nas empresas, deixando de ser uma área que cuida exclusivamente de aspectos trabalhistas e de
remuneração para ser um setor estratégico, buscando identificar formas de valorizar o colaborador. Sabe-se que um funcionário que se sente valorizado dentro do
seu ambiente de trabalho tende a apresentar resultados e desempenho melhores. Evidenciou-se que os objetivos iniciais deste estudo foram alcançados, assim
como foi possível analisar a situação problema e propor alternativas de implantação de soluções tais como, mapeamentos de competências, pesquisas salariais de
mercado, análise de descrição de cargos e plano de carreira. Com isso a implantação do plano de cargos e salários, será feita de maneira mais assertiva gerando
uma padronização.

REFERENCIAS
NASCIMENTO, L. P.: Administração de Cargos e Salários. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2001. CHIAVENATTO, I.: Gestão de pessoas: e o novo papel dos
recursos humanos nas organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. FRANCO, J. O.: Cargos, salários e Remuneração. Edição Revisada, Curitiba: IESDE, 2011
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4057287 - ANDRE DA SILVA ROCHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e Desenvolvimento: Uma ferramenta estratégica para o Sucesso

INTRODUCAO

É sabido, que para que as empresas tenham êxito, e consigam se sobressair frente à concorrência, é necessário contar com profissionais capacitados, treinados e
aptos para executar o planejamento estratégico organizacional. Diante desta constatação há a necessidade de avaliar quais os tipos de treinamento, formas de
aplicação, soluções tecnológicas e ferramentas de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades gerarão resultados, com o mínimo impacto na rotina diária dos
colaboradores.

OBJETIVOS
O objetivo do presente projeto vislumbra a verificação do processo de comunicação interna da companhia, identificar a paridade das manifestações dos
consumidores com ausência da comunicação e se essa responsabilidade é da área de recursos humanos. Como objetivos específicos busca-se estudar o processo
de comunicação interna e verificar se as reclamações podem ser minimizadas mediante uma comunicação eficiente.

METODOLOGIA
Para atingir os objetivos foram utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativa, buscando-se ainda construir uma fundamentação teórica utilizando como base os
autores Chiavenato (2008) e Kotler (2018).

RESULTADOS

A importância que o treinamento e desenvolvimento tem para a competitividade surge, a partir do pressuposto de que ao aperfeiçoar conhecimentos e habilidades
dos colaboradores de uma organização, alcança-se resultados profícuos e longevos, uma vez que os clientes estarão sendo bem atendidos através de uma
comunicação assertiva. Chiavenato (2008, p. 402), diz “treinamento é o processo educacional de curto prazo aplicado de maneira sistemática e organizado através
do qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e competências em função de objetivos definidos [...]”. A comunicação interna deve ser trabalhada
incansavelmente para não só transformar o ambiente interno, como também refletir nas relações externas gerando ganhos para a organização, minimizando
reclamações, aumentando a assertividade dos processos. Segundo Chiavenato (2008 p. 402) “[...] O treinamento envolve a transmissão de conhecimento específico
relativos ao trabalho, atitudes frente aspectos da organização, da tarefa e do ambiente e desenvolvimento de habilidades e competências. [...]”. O treinamento e
desenvolvimento devidamente estruturado, aplicado pela organização, resulta em colaboradores comprometidos com a visão estratégica da empresa, tornando-se
ferramenta fundamental para que a empresa se sobressaia frente a concorrência.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que a comunicação assertiva é ferramenta estratégica para o sucesso organizacional. Para o alcance de
uma comunicação interna com reduzidos atritos, clara e objetiva é necessário o investimento em programas de treinamento e capacitação que abranja todos os
colaboradores, propiciando assim, um bom clima organizacional. Ao constatar menos conflitos internos, haverá a motivação dos colaboradores e a diminuição dos
conflitos internos, resultando em um atendimento de qualidade e de excelência aos clientes, o que se reverterá na maximização dos resultados e lucros
organizacionais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. KOTLER, P; LANE, K. Administração de Marketing. 15. ed. São
Paulo: Paerson Education, Brasil, 2018. MARTINS, E. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2003.
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4121481 - JESSYCA DE JESUS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e Desenvolvimento: Uma ferramenta estratégica para o Sucesso

INTRODUCAO

É sabido, que para que as empresas tenham êxito, e consigam se sobressair frente à concorrência, é necessário contar com profissionais capacitados, treinados e
aptos para executar o planejamento estratégico organizacional. Diante desta constatação há a necessidade de avaliar quais os tipos de treinamento, formas de
aplicação, soluções tecnológicas e ferramentas de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades gerarão resultados, com o mínimo impacto na rotina diária dos
colaboradores.

OBJETIVOS
O objetivo do presente projeto vislumbra a verificação do processo de comunicação interna da companhia, identificar a paridade das manifestações dos
consumidores com ausência da comunicação e se essa responsabilidade é da área de recursos humanos. Como objetivos específicos busca-se estudar o processo
de comunicação interna e verificar se as reclamações podem ser minimizadas mediante uma comunicação eficiente.

METODOLOGIA
Para atingir os objetivos foram utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativa, buscando-se ainda construir uma fundamentação teórica utilizando como base os
autores Chiavenato (2008) e Kotler (2018).

RESULTADOS

A importância que o treinamento e desenvolvimento tem para a competitividade surge, a partir do pressuposto de que ao aperfeiçoar conhecimentos e habilidades
dos colaboradores de uma organização, alcança-se resultados profícuos e longevos, uma vez que os clientes estarão sendo bem atendidos através de uma
comunicação assertiva. Chiavenato (2008, p. 402), diz “treinamento é o processo educacional de curto prazo aplicado de maneira sistemática e organizado através
do qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e competências em função de objetivos definidos [...]”. A comunicação interna deve ser trabalhada
incansavelmente para não só transformar o ambiente interno, como também refletir nas relações externas gerando ganhos para a organização, minimizando
reclamações, aumentando a assertividade dos processos. Segundo Chiavenato (2008 p. 402) “[...] O treinamento envolve a transmissão de conhecimento específico
relativos ao trabalho, atitudes frente aspectos da organização, da tarefa e do ambiente e desenvolvimento de habilidades e competências. [...]”. O treinamento e
desenvolvimento devidamente estruturado, aplicado pela organização, resulta em colaboradores comprometidos com a visão estratégica da empresa, tornando-se
ferramenta fundamental para que a empresa se sobressaia frente a concorrência.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que a comunicação assertiva é ferramenta estratégica para o sucesso organizacional. Para o alcance de
uma comunicação interna com reduzidos atritos, clara e objetiva é necessário o investimento em programas de treinamento e capacitação que abranja todos os
colaboradores, propiciando assim, um bom clima organizacional. Ao constatar menos conflitos internos, haverá a motivação dos colaboradores e a diminuição dos
conflitos internos, resultando em um atendimento de qualidade e de excelência aos clientes, o que se reverterá na maximização dos resultados e lucros
organizacionais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. KOTLER, P; LANE, K. Administração de Marketing. 15. ed. São
Paulo: Paerson Education, Brasil, 2018. MARTINS, E. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2003.
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4139747 - ANDRESSA MENDES ROSSANO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e Desenvolvimento: Uma ferramenta estratégica para o Sucesso

INTRODUCAO

É sabido, que para que as empresas tenham êxito, e consigam se sobressair frente à concorrência, é necessário contar com profissionais capacitados, treinados e
aptos para executar o planejamento estratégico organizacional. Diante desta constatação há a necessidade de avaliar quais os tipos de treinamento, formas de
aplicação, soluções tecnológicas e ferramentas de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades gerarão resultados, com o mínimo impacto na rotina diária dos
colaboradores.

OBJETIVOS
O objetivo do presente projeto vislumbra a verificação do processo de comunicação interna da companhia, identificar a paridade das manifestações dos
consumidores com ausência da comunicação e se essa responsabilidade é da área de recursos humanos. Como objetivos específicos busca-se estudar o processo
de comunicação interna e verificar se as reclamações podem ser minimizadas mediante uma comunicação eficiente.

METODOLOGIA
Para atingir os objetivos foram utilizadas pesquisas bibliográficas qualitativa, buscando-se ainda construir uma fundamentação teórica utilizando como base os
autores Chiavenato (2008) e Kotler (2018).

RESULTADOS

A importância que o treinamento e desenvolvimento tem para a competitividade surge, a partir do pressuposto de que ao aperfeiçoar conhecimentos e habilidades
dos colaboradores de uma organização, alcança-se resultados profícuos e longevos, uma vez que os clientes estarão sendo bem atendidos através de uma
comunicação assertiva. Chiavenato (2008, p. 402), diz “treinamento é o processo educacional de curto prazo aplicado de maneira sistemática e organizado através
do qual as pessoas aprendem conhecimentos, habilidades e competências em função de objetivos definidos [...]”. A comunicação interna deve ser trabalhada
incansavelmente para não só transformar o ambiente interno, como também refletir nas relações externas gerando ganhos para a organização, minimizando
reclamações, aumentando a assertividade dos processos. Segundo Chiavenato (2008 p. 402) “[...] O treinamento envolve a transmissão de conhecimento específico
relativos ao trabalho, atitudes frente aspectos da organização, da tarefa e do ambiente e desenvolvimento de habilidades e competências. [...]”. O treinamento e
desenvolvimento devidamente estruturado, aplicado pela organização, resulta em colaboradores comprometidos com a visão estratégica da empresa, tornando-se
ferramenta fundamental para que a empresa se sobressaia frente a concorrência.

CONCLUSOES

Frente a estes motivos e singularidades, é possível concluir que a comunicação assertiva é ferramenta estratégica para o sucesso organizacional. Para o alcance de
uma comunicação interna com reduzidos atritos, clara e objetiva é necessário o investimento em programas de treinamento e capacitação que abranja todos os
colaboradores, propiciando assim, um bom clima organizacional. Ao constatar menos conflitos internos, haverá a motivação dos colaboradores e a diminuição dos
conflitos internos, resultando em um atendimento de qualidade e de excelência aos clientes, o que se reverterá na maximização dos resultados e lucros
organizacionais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Recursos humanos: o capital humano das organizações. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. KOTLER, P; LANE, K. Administração de Marketing. 15. ed. São
Paulo: Paerson Education, Brasil, 2018. MARTINS, E. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2003.
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3994376 - GIULIANE ESTEVES MOURA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Carolina de Oliveira Ghirelli

TITULO O uso do Facebook para comunicação digital na medicina veterinária

INTRODUCAO

O Facebook é uma mídia social com 127 milhões de contas ativas no Brasil, sendo que muitos médicos veterinários a utilizam como um meio de divulgar seus
trabalhos, tornando-se uma plataforma de marketing digital. A mídia social permite interação com os usuários, por meio de comentários, avaliações, seguidores.
Muitos também a utilizam divulgando imagens do cotidiano nas clínicas, preços promocionais, fotos nos centros cirúrgicos, além de outros tipos de postagens.
Entretanto, apesar do código de ética da medicina veterinária se referir a exposição de imagens de pacientes, as normas ainda são vagas, até esse ano não havia
regulamentação sobre as redes sociais, mas em 2021 a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrará em vigor. Atualmente existem poucos estudos sobre o uso de
mídias sociais pelos médicos veterinários brasileiros.

OBJETIVOS Avaliar perfil dos estabelecimentos veterinários na rede social Facebook para atrair usuários por meio da comunicação digital.

METODOLOGIA
Foram acompanhados 7 estabelecimentos veterinários, de dezembro de 2019 até março de 2020, avaliando os tipos de postagens, a frequência, quantidade de
seguidores e avaliações negativas e positivas.

RESULTADOS

Foi observado que dos 7 estabelecimentos 3 fazem publicações de imagens cirúrgicas, 3 divulgam preços promocionais, sendo que todos fazem postagens com os
pacientes, entretanto apenas 1 estabelecimento menciona a autorização do tutor e outros 2 estabelecimentos fazem publicações pessoais que não condiz com a
veterinária. Também foi avaliado que a maior frequência de postagens foi de 5 publicações por semana e a menor foi 1 postagem no mês, sendo que a média ficou
entre 2 a 3 postagens mensais.

CONCLUSOES
Os estabelecimentos utilizam o Facebook como forma de se auto promoverem, o que é benéfico, porém seguem todos a mesma linha de publicações que acabam
por expor de uma forma antiprofissional os veterinários e seus pacientes, fazendo com que o resultado de suas publicações não sejam positivos.

REFERENCIAS
1. Martorell, Leandro. Redes sociais, privacidade, confidencialidade e ética: a exposição de imagens de pacientes no Facebook. Botucatu, SP, 2016. 2. Souza, Edvaldo
et al. Ética e Profissionalismo nas Redes Sociais: Comportamentos On-Line de Estudantes de Medicina. Pernambuco, PE, 2017 3. Bennett, Katelyn e Vercler,
Christian. When is posting about patients on social media unethical “medutainment”. Michigan, MI, 2018.
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4040775 - ANA PAULA DE ARRUDA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO OS IMPACTOS DA GESTÃO FAMILIAR NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Considera-se gestão familiar qualquer empresa que tem a maior parte do seu controle gerenciado por membros de uma única família. Tendo em vista o cenário
mundial, este modelo de gerenciamento necessita estar altamente capacitado para enfrentar a concorrência, bem como os possíveis conflitos advindos das
questões familiares e de sucessão que possam ocorrer. O presente estudo foi iniciado com o intuito de entender as operações corporativas analisando os impactos
causados pela questão afetiva e sua interferência no ambiente empresarial.

OBJETIVOS
O artigo visa analisar a influência da gestão familiar nas tomadas de decisões em função da centralização de informações, possíveis conflitos e descrever os papeis
de gestão e suas respectivas responsabilidades, bem como verificar se a área de Recursos Humanos pode auxiliar para minimizar os conflitos.

METODOLOGIA Adotou-se, como metodologia pesquisas bibliográficas em livros e artigos, de forma qualitativa, tornando possível explanar a importância e relevância do tema

RESULTADOS

A ineficiência nos papeis de gestão e a falta de um planejamento estratégico em empresas familiares podem afetar a gestão e a comunicação entre os
departamentos devido a centralização de poder. “O planejamento estratégico da organização é um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo
para determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização” (REZENDE, 2008,p.18). Se faz necessário que os papéis de gestão estejam muito bem
definidos para que não haja conflito entre ambiente organizacional e ambiente familiar. O gerenciamento dos conflitos organizacionais envolve o diagnóstico dos
processos que os envolvem, podendo ser percebidos como prejudiciais às organizações, pois podem criar um ambiente organizacional desequilibrado, fruto da
criação de situações hostis e sentimentos de desconfiança por parte das pessoas. (COSTA, 2017,p.56) O setor de Recursos humanos é um dos mais afetados por
estes conflitos, pois é considerado o elo entre a diretoria e seus funcionários e suas diretrizes necessitam estar corretamente alinhados com as necessidades
empresariais. Face a estas singularidades faz-se necessário ter um departamento de Recursos Humanos forte e com poder de decisão para estabelecer regras e
normas que sejam justas e igualitárias, colaborando para alocar as pessoas corretas às funções adequadas, elaborar treinamentos que esclareçam a importância de
não misturar questões familiares com as questões profissionais e capacitar todos os gestores em prol de uma postura alinhada com as necessidades
organizacionais.

CONCLUSOES

Constatou-se que a existência de um departamento de Recursos Humanos com autonomia para agir, e propor projetos de treinamento e capacitação em prol do
profissionalismo, tendem a minimizar os conflitos existentes em empresas familiares, bem como permitir à empresa que venha a ter maior expressividade no
mercado frente a concorrência. A melhoria na comunicação entre as áreas, bem como a execução de um planejamento estratégico coerente tendem a mitigar a
centralização, trazendo como resultado a eficiência e eficácia da organização.

REFERENCIAS
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico para organizações: guia prático para elaboração do projeto de plano de negócios. Rio de Janeiro: Brasport, 2008,
COSTA, Wesley. Construindo um líder. Clube de autores, 2017.
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4053486 - JOSE VICENTE DA SILVA NETO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO OS IMPACTOS DA GESTÃO FAMILIAR NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Considera-se gestão familiar qualquer empresa que tem a maior parte do seu controle gerenciado por membros de uma única família. Tendo em vista o cenário
mundial, este modelo de gerenciamento necessita estar altamente capacitado para enfrentar a concorrência, bem como os possíveis conflitos advindos das
questões familiares e de sucessão que possam ocorrer. O presente estudo foi iniciado com o intuito de entender as operações corporativas analisando os impactos
causados pela questão afetiva e sua interferência no ambiente empresarial.

OBJETIVOS
O artigo visa analisar a influência da gestão familiar nas tomadas de decisões em função da centralização de informações, possíveis conflitos e descrever os papeis
de gestão e suas respectivas responsabilidades, bem como verificar se a área de Recursos Humanos pode auxiliar para minimizar os conflitos.

METODOLOGIA Adotou-se, como metodologia pesquisas bibliográficas em livros e artigos, de forma qualitativa, tornando possível explanar a importância e relevância do tema

RESULTADOS

A ineficiência nos papeis de gestão e a falta de um planejamento estratégico em empresas familiares podem afetar a gestão e a comunicação entre os
departamentos devido a centralização de poder. “O planejamento estratégico da organização é um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo
para determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização” (REZENDE, 2008,p.18). Se faz necessário que os papéis de gestão estejam muito bem
definidos para que não haja conflito entre ambiente organizacional e ambiente familiar. O gerenciamento dos conflitos organizacionais envolve o diagnóstico dos
processos que os envolvem, podendo ser percebidos como prejudiciais às organizações, pois podem criar um ambiente organizacional desequilibrado, fruto da
criação de situações hostis e sentimentos de desconfiança por parte das pessoas. (COSTA, 2017,p.56) O setor de Recursos humanos é um dos mais afetados por
estes conflitos, pois é considerado o elo entre a diretoria e seus funcionários e suas diretrizes necessitam estar corretamente alinhados com as necessidades
empresariais. Face a estas singularidades faz-se necessário ter um departamento de Recursos Humanos forte e com poder de decisão para estabelecer regras e
normas que sejam justas e igualitárias, colaborando para alocar as pessoas corretas às funções adequadas, elaborar treinamentos que esclareçam a importância de
não misturar questões familiares com as questões profissionais e capacitar todos os gestores em prol de uma postura alinhada com as necessidades
organizacionais.

CONCLUSOES

Constatou-se que a existência de um departamento de Recursos Humanos com autonomia para agir, e propor projetos de treinamento e capacitação em prol do
profissionalismo, tendem a minimizar os conflitos existentes em empresas familiares, bem como permitir à empresa que venha a ter maior expressividade no
mercado frente a concorrência. A melhoria na comunicação entre as áreas, bem como a execução de um planejamento estratégico coerente tendem a mitigar a
centralização, trazendo como resultado a eficiência e eficácia da organização.

REFERENCIAS
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico para organizações: guia prático para elaboração do projeto de plano de negócios. Rio de Janeiro: Brasport, 2008,
COSTA, Wesley. Construindo um líder. Clube de autores, 2017.
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4060822 - GIOVANNA CARVALHO BRUNELLI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO OS IMPACTOS DA GESTÃO FAMILIAR NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Considera-se gestão familiar qualquer empresa que tem a maior parte do seu controle gerenciado por membros de uma única família. Tendo em vista o cenário
mundial, este modelo de gerenciamento necessita estar altamente capacitado para enfrentar a concorrência, bem como os possíveis conflitos advindos das
questões familiares e de sucessão que possam ocorrer. O presente estudo foi iniciado com o intuito de entender as operações corporativas analisando os impactos
causados pela questão afetiva e sua interferência no ambiente empresarial.

OBJETIVOS
O artigo visa analisar a influência da gestão familiar nas tomadas de decisões em função da centralização de informações, possíveis conflitos e descrever os papeis
de gestão e suas respectivas responsabilidades, bem como verificar se a área de Recursos Humanos pode auxiliar para minimizar os conflitos.

METODOLOGIA Adotou-se, como metodologia pesquisas bibliográficas em livros e artigos, de forma qualitativa, tornando possível explanar a importância e relevância do tema

RESULTADOS

A ineficiência nos papeis de gestão e a falta de um planejamento estratégico em empresas familiares podem afetar a gestão e a comunicação entre os
departamentos devido a centralização de poder. “O planejamento estratégico da organização é um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo
para determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização” (REZENDE, 2008,p.18). Se faz necessário que os papéis de gestão estejam muito bem
definidos para que não haja conflito entre ambiente organizacional e ambiente familiar. O gerenciamento dos conflitos organizacionais envolve o diagnóstico dos
processos que os envolvem, podendo ser percebidos como prejudiciais às organizações, pois podem criar um ambiente organizacional desequilibrado, fruto da
criação de situações hostis e sentimentos de desconfiança por parte das pessoas. (COSTA, 2017,p.56) O setor de Recursos humanos é um dos mais afetados por
estes conflitos, pois é considerado o elo entre a diretoria e seus funcionários e suas diretrizes necessitam estar corretamente alinhados com as necessidades
empresariais. Face a estas singularidades faz-se necessário ter um departamento de Recursos Humanos forte e com poder de decisão para estabelecer regras e
normas que sejam justas e igualitárias, colaborando para alocar as pessoas corretas às funções adequadas, elaborar treinamentos que esclareçam a importância de
não misturar questões familiares com as questões profissionais e capacitar todos os gestores em prol de uma postura alinhada com as necessidades
organizacionais.

CONCLUSOES

Constatou-se que a existência de um departamento de Recursos Humanos com autonomia para agir, e propor projetos de treinamento e capacitação em prol do
profissionalismo, tendem a minimizar os conflitos existentes em empresas familiares, bem como permitir à empresa que venha a ter maior expressividade no
mercado frente a concorrência. A melhoria na comunicação entre as áreas, bem como a execução de um planejamento estratégico coerente tendem a mitigar a
centralização, trazendo como resultado a eficiência e eficácia da organização.

REFERENCIAS
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico para organizações: guia prático para elaboração do projeto de plano de negócios. Rio de Janeiro: Brasport, 2008,
COSTA, Wesley. Construindo um líder. Clube de autores, 2017.
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4061969 - EVELYN ARAUJO PASSOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO OS IMPACTOS DA GESTÃO FAMILIAR NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Considera-se gestão familiar qualquer empresa que tem a maior parte do seu controle gerenciado por membros de uma única família. Tendo em vista o cenário
mundial, este modelo de gerenciamento necessita estar altamente capacitado para enfrentar a concorrência, bem como os possíveis conflitos advindos das
questões familiares e de sucessão que possam ocorrer. O presente estudo foi iniciado com o intuito de entender as operações corporativas analisando os impactos
causados pela questão afetiva e sua interferência no ambiente empresarial.

OBJETIVOS
O artigo visa analisar a influência da gestão familiar nas tomadas de decisões em função da centralização de informações, possíveis conflitos e descrever os papeis
de gestão e suas respectivas responsabilidades, bem como verificar se a área de Recursos Humanos pode auxiliar para minimizar os conflitos.

METODOLOGIA Adotou-se, como metodologia pesquisas bibliográficas em livros e artigos, de forma qualitativa, tornando possível explanar a importância e relevância do tema

RESULTADOS

A ineficiência nos papeis de gestão e a falta de um planejamento estratégico em empresas familiares podem afetar a gestão e a comunicação entre os
departamentos devido a centralização de poder. “O planejamento estratégico da organização é um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo
para determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização” (REZENDE, 2008,p.18). Se faz necessário que os papéis de gestão estejam muito bem
definidos para que não haja conflito entre ambiente organizacional e ambiente familiar. O gerenciamento dos conflitos organizacionais envolve o diagnóstico dos
processos que os envolvem, podendo ser percebidos como prejudiciais às organizações, pois podem criar um ambiente organizacional desequilibrado, fruto da
criação de situações hostis e sentimentos de desconfiança por parte das pessoas. (COSTA, 2017,p.56) O setor de Recursos humanos é um dos mais afetados por
estes conflitos, pois é considerado o elo entre a diretoria e seus funcionários e suas diretrizes necessitam estar corretamente alinhados com as necessidades
empresariais. Face a estas singularidades faz-se necessário ter um departamento de Recursos Humanos forte e com poder de decisão para estabelecer regras e
normas que sejam justas e igualitárias, colaborando para alocar as pessoas corretas às funções adequadas, elaborar treinamentos que esclareçam a importância de
não misturar questões familiares com as questões profissionais e capacitar todos os gestores em prol de uma postura alinhada com as necessidades
organizacionais.

CONCLUSOES

Constatou-se que a existência de um departamento de Recursos Humanos com autonomia para agir, e propor projetos de treinamento e capacitação em prol do
profissionalismo, tendem a minimizar os conflitos existentes em empresas familiares, bem como permitir à empresa que venha a ter maior expressividade no
mercado frente a concorrência. A melhoria na comunicação entre as áreas, bem como a execução de um planejamento estratégico coerente tendem a mitigar a
centralização, trazendo como resultado a eficiência e eficácia da organização.

REFERENCIAS
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico para organizações: guia prático para elaboração do projeto de plano de negócios. Rio de Janeiro: Brasport, 2008,
COSTA, Wesley. Construindo um líder. Clube de autores, 2017.
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4051505 - RENATA FERREIRA CARDOSO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Recrutamento e Seleção como Estratégia Organizacional de Sucesso

INTRODUCAO

A área de recursos humanos é de suma importância para a gestão organizacional, principalmente no contexto atual de intensa competitividade. Considerando esse
cenário, compreende-se que as companhias são formadas pelo conjunto de pessoas, e, portanto, passam a depender da conciliação das expectativas, entre empresa
e colaboradores, para alcançar seus objetivos. Desta forma, verifica-se a relevância da área de recursos humanos para a gestão organizacional, principalmente
missão da área de recrutamento e seleção, uma vez que é a porta de entrada de colaboradores que executarão as estratégias organizacionais em prol de resultados
profícuos.

OBJETIVOS
Como objetivo geral, propõe-se entender a estruturação da área de RH e seus subsistemas, analisar o papel do recrutamento e seleção na contratação e como esse
fator interfere nos resultados organizacionais. Já enquanto objetivos específicos delimitou-se a descrever a estruturação da administração de recursos humano e
analisar o impacto do processo na qualidade das contratações.

METODOLOGIA
Como metodologia foi aplicado a pesquisa bibliográfica qualitativa que balizou a construção de toda a fundamentação teórica, formulada a partir do referencial
conceitual produzido por meio da revisão literária

RESULTADOS

A falta da administração de recursos humanos estruturada nas organizações acaba por prejudicar o alcance dos objetivos planejados, uma vez que são as pessoas
que os executarão. Considerando que a contratação de novos talentos se dá através da área de Recrutamento e Seleção, a falta deste processo pode trazer
dissabores, limitando, inclusive, a competitividade da empresa no mercado. Corrobora Maximiano, (2011), o recurso fundamental das organizações são as pessoas,
pois, para qualquer empresa funcionar há a necessidade de pessoas para executar os propósitos, bem como estudar melhorias, visando se desenvolver e conservar-
se no mercado. Os problemas que incidem no cotidiano organizacional, devem ser resolvidos por profissionais hábeis e capacitados. Conforme Chiavenato (2014) “a
seleção de pessoas faz parte do processo de agregar pessoas e funciona logo após o recrutamento. Ambos – recrutamento e seleção de pessoas – fazem parte de
um mesmo processo: a introdução de novos talentos na organização.” Diante do pressuposto, fica evidente a importância do processo de recrutamento e seleção. O
reconhecimento desta premissa leva à entender a relevância dos processos de Recrutamento e Seleção, sendo este imprescindível para a construção de uma equipe
organizacional estruturada e capacitada para impulsionar o negócio da organização.

CONCLUSOES
Concluiu-se que as organizações que possuem a área de Recursos Humanos estruturada e, principalmente, a área de recrutamento e seleção bem definidos, tem
mais condições de alavancar negócios e se sobressair frente à concorrência. Observou-se ainda que, através de uma contratação de qualidade, buscando trazer os
talentos para as organizações as empresas conseguem auferir mais lucros e aumento da produtividade, alcançando assim o tão almejado sucesso.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, IDALBERTO. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. MAXIMIANO, ANTONIO
CÉSAR AMARU – Administração para empreendedores: Fundamentos da criação e da gestão de novos negócios, São Paulo - Pearson Prentice Hall, 2011.
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4051530 - BRUNA SOUSA DE JESUS SANTANA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Recrutamento e Seleção como Estratégia Organizacional de Sucesso

INTRODUCAO

A área de recursos humanos é de suma importância para a gestão organizacional, principalmente no contexto atual de intensa competitividade. Considerando esse
cenário, compreende-se que as companhias são formadas pelo conjunto de pessoas, e, portanto, passam a depender da conciliação das expectativas, entre empresa
e colaboradores, para alcançar seus objetivos. Desta forma, verifica-se a relevância da área de recursos humanos para a gestão organizacional, principalmente
missão da área de recrutamento e seleção, uma vez que é a porta de entrada de colaboradores que executarão as estratégias organizacionais em prol de resultados
profícuos.

OBJETIVOS
Como objetivo geral, propõe-se entender a estruturação da área de RH e seus subsistemas, analisar o papel do recrutamento e seleção na contratação e como esse
fator interfere nos resultados organizacionais. Já enquanto objetivos específicos delimitou-se a descrever a estruturação da administração de recursos humano e
analisar o impacto do processo na qualidade das contratações.

METODOLOGIA
Como metodologia foi aplicado a pesquisa bibliográfica qualitativa que balizou a construção de toda a fundamentação teórica, formulada a partir do referencial
conceitual produzido por meio da revisão literária

RESULTADOS

A falta da administração de recursos humanos estruturada nas organizações acaba por prejudicar o alcance dos objetivos planejados, uma vez que são as pessoas
que os executarão. Considerando que a contratação de novos talentos se dá através da área de Recrutamento e Seleção, a falta deste processo pode trazer
dissabores, limitando, inclusive, a competitividade da empresa no mercado. Corrobora Maximiano, (2011), o recurso fundamental das organizações são as pessoas,
pois, para qualquer empresa funcionar há a necessidade de pessoas para executar os propósitos, bem como estudar melhorias, visando se desenvolver e conservar-
se no mercado. Os problemas que incidem no cotidiano organizacional, devem ser resolvidos por profissionais hábeis e capacitados. Conforme Chiavenato (2014) “a
seleção de pessoas faz parte do processo de agregar pessoas e funciona logo após o recrutamento. Ambos – recrutamento e seleção de pessoas – fazem parte de
um mesmo processo: a introdução de novos talentos na organização.” Diante do pressuposto, fica evidente a importância do processo de recrutamento e seleção. O
reconhecimento desta premissa leva à entender a relevância dos processos de Recrutamento e Seleção, sendo este imprescindível para a construção de uma equipe
organizacional estruturada e capacitada para impulsionar o negócio da organização.

CONCLUSOES
Concluiu-se que as organizações que possuem a área de Recursos Humanos estruturada e, principalmente, a área de recrutamento e seleção bem definidos, tem
mais condições de alavancar negócios e se sobressair frente à concorrência. Observou-se ainda que, através de uma contratação de qualidade, buscando trazer os
talentos para as organizações as empresas conseguem auferir mais lucros e aumento da produtividade, alcançando assim o tão almejado sucesso.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, IDALBERTO. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. MAXIMIANO, ANTONIO
CÉSAR AMARU – Administração para empreendedores: Fundamentos da criação e da gestão de novos negócios, São Paulo - Pearson Prentice Hall, 2011.
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4063198 - BRUNO XAVIER SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Recrutamento e Seleção como Estratégia Organizacional de Sucesso

INTRODUCAO

A área de recursos humanos é de suma importância para a gestão organizacional, principalmente no contexto atual de intensa competitividade. Considerando esse
cenário, compreende-se que as companhias são formadas pelo conjunto de pessoas, e, portanto, passam a depender da conciliação das expectativas, entre empresa
e colaboradores, para alcançar seus objetivos. Desta forma, verifica-se a relevância da área de recursos humanos para a gestão organizacional, principalmente
missão da área de recrutamento e seleção, uma vez que é a porta de entrada de colaboradores que executarão as estratégias organizacionais em prol de resultados
profícuos.

OBJETIVOS
Como objetivo geral, propõe-se entender a estruturação da área de RH e seus subsistemas, analisar o papel do recrutamento e seleção na contratação e como esse
fator interfere nos resultados organizacionais. Já enquanto objetivos específicos delimitou-se a descrever a estruturação da administração de recursos humano e
analisar o impacto do processo na qualidade das contratações.

METODOLOGIA
Como metodologia foi aplicado a pesquisa bibliográfica qualitativa que balizou a construção de toda a fundamentação teórica, formulada a partir do referencial
conceitual produzido por meio da revisão literária

RESULTADOS

A falta da administração de recursos humanos estruturada nas organizações acaba por prejudicar o alcance dos objetivos planejados, uma vez que são as pessoas
que os executarão. Considerando que a contratação de novos talentos se dá através da área de Recrutamento e Seleção, a falta deste processo pode trazer
dissabores, limitando, inclusive, a competitividade da empresa no mercado. Corrobora Maximiano, (2011), o recurso fundamental das organizações são as pessoas,
pois, para qualquer empresa funcionar há a necessidade de pessoas para executar os propósitos, bem como estudar melhorias, visando se desenvolver e conservar-
se no mercado. Os problemas que incidem no cotidiano organizacional, devem ser resolvidos por profissionais hábeis e capacitados. Conforme Chiavenato (2014) “a
seleção de pessoas faz parte do processo de agregar pessoas e funciona logo após o recrutamento. Ambos – recrutamento e seleção de pessoas – fazem parte de
um mesmo processo: a introdução de novos talentos na organização.” Diante do pressuposto, fica evidente a importância do processo de recrutamento e seleção. O
reconhecimento desta premissa leva à entender a relevância dos processos de Recrutamento e Seleção, sendo este imprescindível para a construção de uma equipe
organizacional estruturada e capacitada para impulsionar o negócio da organização.

CONCLUSOES
Concluiu-se que as organizações que possuem a área de Recursos Humanos estruturada e, principalmente, a área de recrutamento e seleção bem definidos, tem
mais condições de alavancar negócios e se sobressair frente à concorrência. Observou-se ainda que, através de uma contratação de qualidade, buscando trazer os
talentos para as organizações as empresas conseguem auferir mais lucros e aumento da produtividade, alcançando assim o tão almejado sucesso.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, IDALBERTO. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014. MAXIMIANO, ANTONIO
CÉSAR AMARU – Administração para empreendedores: Fundamentos da criação e da gestão de novos negócios, São Paulo - Pearson Prentice Hall, 2011.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Clima organizacional: estratégia fundamental para alcançar resultados eficazes

INTRODUCAO

O ambiente organizacional é considerado um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento existentes na organização, que descrevem a motivação e
satisfação das pessoas com seu trabalho. Este ambiente, denominado como Clima Organizacional reflete o humor das pessoas por um determinado período, e tem
fator preponderante sobre os resultados organizacionais, onde quando há motivação, os resultados tendem a ser mais profícuos, em contrapartida, quando há
desmotivação, a tendência é de resultados não tão atrativos.

OBJETIVOS
O objetivo geral é de identificar as situações que causam desmotivação no ambiente de trabalho, de forma a planejar ações para mitigar os fatores causadores de
desmotivação, bem como analisar os processos de desligamentos, através das entrevistas de desligamento, visando verificar quais os motivos de
descontentamento e sugerir ações de reversão da situação.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa para fundamentação teórica, bem como para a abordagem dos fundamentos estratégicos
foram utilizados como base os autores Chiavenato (2003) e Rezende (2008).

RESULTADOS

A qualidade de vida no trabalho é ferramenta fundamental para a motivação e para que os colaboradores se sintam valorizados no ambiente de trabalho, passando a
produzir com eficiência dentro da organização. Corroborando com essas afirmativas Conte (2003, p. 32) elucida “A importância da qualidade de vida do trabalho,
reside simplesmente no fato de que passamos no ambiente de trabalho mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos de nossas vidas”. Sendo assim, é
importante que as organizações realizem pesquisas internas para que aprofundem e avaliem quais procedimentos poderão ser realizados para trazer melhorias nas
condições de trabalho, visando a mitigação dos processos que desencadeiem a desmotivação. Corrobora ainda Chiavenato (2004) “O conceito de qualidade de vida
engloba vários aspectos como físicos, ambientas e psicológicos do local de trabalho”. Considerando que o colaborador é um cliente interno é importante apreciar a
percepção no momento do desligamento, visto que, estes fatores podem ser um termômetro para ações de correção estratégica de possíveis falhas de gestão que
impactem em desmotivação, permitindo assim, minimizar os gatilhos que possam causar prejuízos ao clima organizacional e à qualidade de vida no trabalho.

CONCLUSOES

O processo de demissão é uma das etapas da vida de um colaborador na empresa e se torna útil para orientar as próximas etapas de uma gestão de pessoas eficaz.
Com os dados que apoiam a saída de profissionais, é possível tomar medidas para reduzir a rotatividade, como melhoria do clima organizacional, planos de carreira,
treinamentos e outras ações necessárias. Porém a pesquisa também evidência a importância da manutenção da qualidade de vida no trabalho, como fator
estratégico de motivação visando a implantação de melhorias e inovações em prol de resultados profícuos para colaboradores e para as organizações.

REFERENCIAS
ALBUQUERQUE, L. G. e FRANÇA, A. C. L. Estratégias de Recurso humanos e Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho: o stress e a expansão do conceito de
qualidade total. Revista de Administração. São Paulo, 1998. CHIAVENATO Idalberto -, Os objetivos da gestão de pessoas. Editora Saraiva, São Paulo, 2004. CONTE, A.
L. Qualidade de vida no trabalho. Revista Fae Business. Nº 7, novembro, 2003.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Clima organizacional: estratégia fundamental para alcançar resultados eficazes

INTRODUCAO

O ambiente organizacional é considerado um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento existentes na organização, que descrevem a motivação e
satisfação das pessoas com seu trabalho. Este ambiente, denominado como Clima Organizacional reflete o humor das pessoas por um determinado período, e tem
fator preponderante sobre os resultados organizacionais, onde quando há motivação, os resultados tendem a ser mais profícuos, em contrapartida, quando há
desmotivação, a tendência é de resultados não tão atrativos.

OBJETIVOS
O objetivo geral é de identificar as situações que causam desmotivação no ambiente de trabalho, de forma a planejar ações para mitigar os fatores causadores de
desmotivação, bem como analisar os processos de desligamentos, através das entrevistas de desligamento, visando verificar quais os motivos de
descontentamento e sugerir ações de reversão da situação.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa para fundamentação teórica, bem como para a abordagem dos fundamentos estratégicos
foram utilizados como base os autores Chiavenato (2003) e Rezende (2008).

RESULTADOS

A qualidade de vida no trabalho é ferramenta fundamental para a motivação e para que os colaboradores se sintam valorizados no ambiente de trabalho, passando a
produzir com eficiência dentro da organização. Corroborando com essas afirmativas Conte (2003, p. 32) elucida “A importância da qualidade de vida do trabalho,
reside simplesmente no fato de que passamos no ambiente de trabalho mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos de nossas vidas”. Sendo assim, é
importante que as organizações realizem pesquisas internas para que aprofundem e avaliem quais procedimentos poderão ser realizados para trazer melhorias nas
condições de trabalho, visando a mitigação dos processos que desencadeiem a desmotivação. Corrobora ainda Chiavenato (2004) “O conceito de qualidade de vida
engloba vários aspectos como físicos, ambientas e psicológicos do local de trabalho”. Considerando que o colaborador é um cliente interno é importante apreciar a
percepção no momento do desligamento, visto que, estes fatores podem ser um termômetro para ações de correção estratégica de possíveis falhas de gestão que
impactem em desmotivação, permitindo assim, minimizar os gatilhos que possam causar prejuízos ao clima organizacional e à qualidade de vida no trabalho.

CONCLUSOES

O processo de demissão é uma das etapas da vida de um colaborador na empresa e se torna útil para orientar as próximas etapas de uma gestão de pessoas eficaz.
Com os dados que apoiam a saída de profissionais, é possível tomar medidas para reduzir a rotatividade, como melhoria do clima organizacional, planos de carreira,
treinamentos e outras ações necessárias. Porém a pesquisa também evidência a importância da manutenção da qualidade de vida no trabalho, como fator
estratégico de motivação visando a implantação de melhorias e inovações em prol de resultados profícuos para colaboradores e para as organizações.

REFERENCIAS
ALBUQUERQUE, L. G. e FRANÇA, A. C. L. Estratégias de Recurso humanos e Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho: o stress e a expansão do conceito de
qualidade total. Revista de Administração. São Paulo, 1998. CHIAVENATO Idalberto -, Os objetivos da gestão de pessoas. Editora Saraiva, São Paulo, 2004. CONTE, A.
L. Qualidade de vida no trabalho. Revista Fae Business. Nº 7, novembro, 2003.
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4109317 - JESSICA DE SOUZA CRUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Clima organizacional: estratégia fundamental para alcançar resultados eficazes

INTRODUCAO

O ambiente organizacional é considerado um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento existentes na organização, que descrevem a motivação e
satisfação das pessoas com seu trabalho. Este ambiente, denominado como Clima Organizacional reflete o humor das pessoas por um determinado período, e tem
fator preponderante sobre os resultados organizacionais, onde quando há motivação, os resultados tendem a ser mais profícuos, em contrapartida, quando há
desmotivação, a tendência é de resultados não tão atrativos.

OBJETIVOS
O objetivo geral é de identificar as situações que causam desmotivação no ambiente de trabalho, de forma a planejar ações para mitigar os fatores causadores de
desmotivação, bem como analisar os processos de desligamentos, através das entrevistas de desligamento, visando verificar quais os motivos de
descontentamento e sugerir ações de reversão da situação.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa para fundamentação teórica, bem como para a abordagem dos fundamentos estratégicos
foram utilizados como base os autores Chiavenato (2003) e Rezende (2008).

RESULTADOS

A qualidade de vida no trabalho é ferramenta fundamental para a motivação e para que os colaboradores se sintam valorizados no ambiente de trabalho, passando a
produzir com eficiência dentro da organização. Corroborando com essas afirmativas Conte (2003, p. 32) elucida “A importância da qualidade de vida do trabalho,
reside simplesmente no fato de que passamos no ambiente de trabalho mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos de nossas vidas”. Sendo assim, é
importante que as organizações realizem pesquisas internas para que aprofundem e avaliem quais procedimentos poderão ser realizados para trazer melhorias nas
condições de trabalho, visando a mitigação dos processos que desencadeiem a desmotivação. Corrobora ainda Chiavenato (2004) “O conceito de qualidade de vida
engloba vários aspectos como físicos, ambientas e psicológicos do local de trabalho”. Considerando que o colaborador é um cliente interno é importante apreciar a
percepção no momento do desligamento, visto que, estes fatores podem ser um termômetro para ações de correção estratégica de possíveis falhas de gestão que
impactem em desmotivação, permitindo assim, minimizar os gatilhos que possam causar prejuízos ao clima organizacional e à qualidade de vida no trabalho.

CONCLUSOES

O processo de demissão é uma das etapas da vida de um colaborador na empresa e se torna útil para orientar as próximas etapas de uma gestão de pessoas eficaz.
Com os dados que apoiam a saída de profissionais, é possível tomar medidas para reduzir a rotatividade, como melhoria do clima organizacional, planos de carreira,
treinamentos e outras ações necessárias. Porém a pesquisa também evidência a importância da manutenção da qualidade de vida no trabalho, como fator
estratégico de motivação visando a implantação de melhorias e inovações em prol de resultados profícuos para colaboradores e para as organizações.

REFERENCIAS
ALBUQUERQUE, L. G. e FRANÇA, A. C. L. Estratégias de Recurso humanos e Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho: o stress e a expansão do conceito de
qualidade total. Revista de Administração. São Paulo, 1998. CHIAVENATO Idalberto -, Os objetivos da gestão de pessoas. Editora Saraiva, São Paulo, 2004. CONTE, A.
L. Qualidade de vida no trabalho. Revista Fae Business. Nº 7, novembro, 2003.
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4114540 - TAIS FERREIRA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Clima organizacional: estratégia fundamental para alcançar resultados eficazes

INTRODUCAO

O ambiente organizacional é considerado um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento existentes na organização, que descrevem a motivação e
satisfação das pessoas com seu trabalho. Este ambiente, denominado como Clima Organizacional reflete o humor das pessoas por um determinado período, e tem
fator preponderante sobre os resultados organizacionais, onde quando há motivação, os resultados tendem a ser mais profícuos, em contrapartida, quando há
desmotivação, a tendência é de resultados não tão atrativos.

OBJETIVOS
O objetivo geral é de identificar as situações que causam desmotivação no ambiente de trabalho, de forma a planejar ações para mitigar os fatores causadores de
desmotivação, bem como analisar os processos de desligamentos, através das entrevistas de desligamento, visando verificar quais os motivos de
descontentamento e sugerir ações de reversão da situação.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa para fundamentação teórica, bem como para a abordagem dos fundamentos estratégicos
foram utilizados como base os autores Chiavenato (2003) e Rezende (2008).

RESULTADOS

A qualidade de vida no trabalho é ferramenta fundamental para a motivação e para que os colaboradores se sintam valorizados no ambiente de trabalho, passando a
produzir com eficiência dentro da organização. Corroborando com essas afirmativas Conte (2003, p. 32) elucida “A importância da qualidade de vida do trabalho,
reside simplesmente no fato de que passamos no ambiente de trabalho mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos de nossas vidas”. Sendo assim, é
importante que as organizações realizem pesquisas internas para que aprofundem e avaliem quais procedimentos poderão ser realizados para trazer melhorias nas
condições de trabalho, visando a mitigação dos processos que desencadeiem a desmotivação. Corrobora ainda Chiavenato (2004) “O conceito de qualidade de vida
engloba vários aspectos como físicos, ambientas e psicológicos do local de trabalho”. Considerando que o colaborador é um cliente interno é importante apreciar a
percepção no momento do desligamento, visto que, estes fatores podem ser um termômetro para ações de correção estratégica de possíveis falhas de gestão que
impactem em desmotivação, permitindo assim, minimizar os gatilhos que possam causar prejuízos ao clima organizacional e à qualidade de vida no trabalho.

CONCLUSOES

O processo de demissão é uma das etapas da vida de um colaborador na empresa e se torna útil para orientar as próximas etapas de uma gestão de pessoas eficaz.
Com os dados que apoiam a saída de profissionais, é possível tomar medidas para reduzir a rotatividade, como melhoria do clima organizacional, planos de carreira,
treinamentos e outras ações necessárias. Porém a pesquisa também evidência a importância da manutenção da qualidade de vida no trabalho, como fator
estratégico de motivação visando a implantação de melhorias e inovações em prol de resultados profícuos para colaboradores e para as organizações.

REFERENCIAS
ALBUQUERQUE, L. G. e FRANÇA, A. C. L. Estratégias de Recurso humanos e Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho: o stress e a expansão do conceito de
qualidade total. Revista de Administração. São Paulo, 1998. CHIAVENATO Idalberto -, Os objetivos da gestão de pessoas. Editora Saraiva, São Paulo, 2004. CONTE, A.
L. Qualidade de vida no trabalho. Revista Fae Business. Nº 7, novembro, 2003.
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4132688 - STEPHANIE APARECIDA SILVA MARCIANO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Clima organizacional: estratégia fundamental para alcançar resultados eficazes

INTRODUCAO

O ambiente organizacional é considerado um conjunto de valores, atitudes e padrões de comportamento existentes na organização, que descrevem a motivação e
satisfação das pessoas com seu trabalho. Este ambiente, denominado como Clima Organizacional reflete o humor das pessoas por um determinado período, e tem
fator preponderante sobre os resultados organizacionais, onde quando há motivação, os resultados tendem a ser mais profícuos, em contrapartida, quando há
desmotivação, a tendência é de resultados não tão atrativos.

OBJETIVOS
O objetivo geral é de identificar as situações que causam desmotivação no ambiente de trabalho, de forma a planejar ações para mitigar os fatores causadores de
desmotivação, bem como analisar os processos de desligamentos, através das entrevistas de desligamento, visando verificar quais os motivos de
descontentamento e sugerir ações de reversão da situação.

METODOLOGIA
Como fonte de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualitativa para fundamentação teórica, bem como para a abordagem dos fundamentos estratégicos
foram utilizados como base os autores Chiavenato (2003) e Rezende (2008).

RESULTADOS

A qualidade de vida no trabalho é ferramenta fundamental para a motivação e para que os colaboradores se sintam valorizados no ambiente de trabalho, passando a
produzir com eficiência dentro da organização. Corroborando com essas afirmativas Conte (2003, p. 32) elucida “A importância da qualidade de vida do trabalho,
reside simplesmente no fato de que passamos no ambiente de trabalho mais de 8 horas por dia, durante pelo menos 35 anos de nossas vidas”. Sendo assim, é
importante que as organizações realizem pesquisas internas para que aprofundem e avaliem quais procedimentos poderão ser realizados para trazer melhorias nas
condições de trabalho, visando a mitigação dos processos que desencadeiem a desmotivação. Corrobora ainda Chiavenato (2004) “O conceito de qualidade de vida
engloba vários aspectos como físicos, ambientas e psicológicos do local de trabalho”. Considerando que o colaborador é um cliente interno é importante apreciar a
percepção no momento do desligamento, visto que, estes fatores podem ser um termômetro para ações de correção estratégica de possíveis falhas de gestão que
impactem em desmotivação, permitindo assim, minimizar os gatilhos que possam causar prejuízos ao clima organizacional e à qualidade de vida no trabalho.

CONCLUSOES

O processo de demissão é uma das etapas da vida de um colaborador na empresa e se torna útil para orientar as próximas etapas de uma gestão de pessoas eficaz.
Com os dados que apoiam a saída de profissionais, é possível tomar medidas para reduzir a rotatividade, como melhoria do clima organizacional, planos de carreira,
treinamentos e outras ações necessárias. Porém a pesquisa também evidência a importância da manutenção da qualidade de vida no trabalho, como fator
estratégico de motivação visando a implantação de melhorias e inovações em prol de resultados profícuos para colaboradores e para as organizações.

REFERENCIAS
ALBUQUERQUE, L. G. e FRANÇA, A. C. L. Estratégias de Recurso humanos e Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho: o stress e a expansão do conceito de
qualidade total. Revista de Administração. São Paulo, 1998. CHIAVENATO Idalberto -, Os objetivos da gestão de pessoas. Editora Saraiva, São Paulo, 2004. CONTE, A.
L. Qualidade de vida no trabalho. Revista Fae Business. Nº 7, novembro, 2003.
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3928071 - MATHEUS DELMONDES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Rotatividade de Pessoal: Causas e Consequências

INTRODUCAO

A rotatividades de colaboradores nas organizações, conhecido também como turnover, visa mensurar a quantidade de colaboradores que vem sendo substituídos
por novos. Este termômetro indica quais as falhas e problemas estruturais existentes, desde salários abaixo da média de mercado à liderança despreparada ou
ainda, contratações realizadas de forma inadequada. Diante destes argumentos, é imperativo analisar este processo, como ocorre e, principalmente, o que pode ser
realizado para redução dos índices de turnover.

OBJETIVOS
O objetivo principal do presente projeto é analisar características que possam influenciar a rotatividade de pessoal- turnover que afetam a produtividade e os
resultados da organização frente à concorrência. Como objetivos específicos há de se avaliar quais os fatores que levam à desmotivação e ao turnover, buscando
ainda verificar o que pode ser realizado para sua redução em prol do sucesso das organizações.

METODOLOGIA
Buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas à artigos e revistas eletrônicas da área de recursos
humanos.

RESULTADOS

No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam o turnover, é a desmotivação dos colaboradores. Constatou-se ainda que, alinhando as
expectativas das organizações e seus colaboradores, buscando ainda estabelecer planos de crescimento profissional para médio e longo prazo, de forma a
qualificar e desenvolver as habilidades dos colaboradores, visando a qualidade, tendem à maximizar resultados e à reduzir os indicadores de turnover. Segundo
Chiavenato (2004, p. 448) “A gestão da qualidade total nas organizações depende fundamentalmente da otimização do potencial humano”. Percebe-se que os
colaboradores se desmotivam e buscam novas oportunidades no mercado de trabalho, a partir do momento que não se sentem valorizados, ou ainda, quando não se
sentem engajados ou quando não tem seu potencial reconhecido por parte da organização. Pesquisa realizada pela CATHO (2020). “Cerca de 28,3% dos mais de 24
mil profissionais que responderam ao questionário, disseram que saem ou mudam de emprego em busca de perspectivas melhores na carreira. Outro dado
relevante: 22,6% preferem ir em busca de um salário mais atrativo do que negociar com seus atuais empregadores". Face à estas constatações observa-se a
importância dos processos de engajamento, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores, visando mantê-los motivados e produtivos, minimizando assim,
os índices de turnover nas organizações.

CONCLUSOES

Diante dos argumentos supramencionados é possível concluir que as características que mais influenciam o turnover são questões relacionadas a desmotivação e a
insatisfação com as perspectivas de carreira dentro de uma organização. Um elevado índice de turnover pode gerar prejuízos para as organizações uma vez que
esta, dificilmente, conseguirá cumprir seu planejamento estratégico a contento. Em contrapartida, quando as organizações passam a implantar planos de carreira
justos e igualitários, os colaboradores tendem a se sentir engajados e participativos, revertendo em ações de produtividade e, consequentemente, em profícuos
resultados organizacionais.

REFERENCIAS
CATHO, https://blog.gympass.com/. nov. 9, 2016 | Recrutamento e retenção de talentos, RH Estratégico. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - 2. Ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2004. MICROLINS, https://www.microlins.com.br/a-empresa. Acesso em: 22 set. 2019.
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4036841 - ALESSANDRO MACHADO DA COSTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Rotatividade de Pessoal: Causas e Consequências

INTRODUCAO

A rotatividades de colaboradores nas organizações, conhecido também como turnover, visa mensurar a quantidade de colaboradores que vem sendo substituídos
por novos. Este termômetro indica quais as falhas e problemas estruturais existentes, desde salários abaixo da média de mercado à liderança despreparada ou
ainda, contratações realizadas de forma inadequada. Diante destes argumentos, é imperativo analisar este processo, como ocorre e, principalmente, o que pode ser
realizado para redução dos índices de turnover.

OBJETIVOS
O objetivo principal do presente projeto é analisar características que possam influenciar a rotatividade de pessoal- turnover que afetam a produtividade e os
resultados da organização frente à concorrência. Como objetivos específicos há de se avaliar quais os fatores que levam à desmotivação e ao turnover, buscando
ainda verificar o que pode ser realizado para sua redução em prol do sucesso das organizações.

METODOLOGIA
Buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas à artigos e revistas eletrônicas da área de recursos
humanos.

RESULTADOS

No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam o turnover, é a desmotivação dos colaboradores. Constatou-se ainda que, alinhando as
expectativas das organizações e seus colaboradores, buscando ainda estabelecer planos de crescimento profissional para médio e longo prazo, de forma a
qualificar e desenvolver as habilidades dos colaboradores, visando a qualidade, tendem à maximizar resultados e à reduzir os indicadores de turnover. Segundo
Chiavenato (2004, p. 448) “A gestão da qualidade total nas organizações depende fundamentalmente da otimização do potencial humano”. Percebe-se que os
colaboradores se desmotivam e buscam novas oportunidades no mercado de trabalho, a partir do momento que não se sentem valorizados, ou ainda, quando não se
sentem engajados ou quando não tem seu potencial reconhecido por parte da organização. Pesquisa realizada pela CATHO (2020). “Cerca de 28,3% dos mais de 24
mil profissionais que responderam ao questionário, disseram que saem ou mudam de emprego em busca de perspectivas melhores na carreira. Outro dado
relevante: 22,6% preferem ir em busca de um salário mais atrativo do que negociar com seus atuais empregadores". Face à estas constatações observa-se a
importância dos processos de engajamento, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores, visando mantê-los motivados e produtivos, minimizando assim,
os índices de turnover nas organizações.

CONCLUSOES

Diante dos argumentos supramencionados é possível concluir que as características que mais influenciam o turnover são questões relacionadas a desmotivação e a
insatisfação com as perspectivas de carreira dentro de uma organização. Um elevado índice de turnover pode gerar prejuízos para as organizações uma vez que
esta, dificilmente, conseguirá cumprir seu planejamento estratégico a contento. Em contrapartida, quando as organizações passam a implantar planos de carreira
justos e igualitários, os colaboradores tendem a se sentir engajados e participativos, revertendo em ações de produtividade e, consequentemente, em profícuos
resultados organizacionais.

REFERENCIAS
CATHO, https://blog.gympass.com/. nov. 9, 2016 | Recrutamento e retenção de talentos, RH Estratégico. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - 2. Ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2004. MICROLINS, https://www.microlins.com.br/a-empresa. Acesso em: 22 set. 2019.
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4090594 - MILENA SILVA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Rotatividade de Pessoal: Causas e Consequências

INTRODUCAO

A rotatividades de colaboradores nas organizações, conhecido também como turnover, visa mensurar a quantidade de colaboradores que vem sendo substituídos
por novos. Este termômetro indica quais as falhas e problemas estruturais existentes, desde salários abaixo da média de mercado à liderança despreparada ou
ainda, contratações realizadas de forma inadequada. Diante destes argumentos, é imperativo analisar este processo, como ocorre e, principalmente, o que pode ser
realizado para redução dos índices de turnover.

OBJETIVOS
O objetivo principal do presente projeto é analisar características que possam influenciar a rotatividade de pessoal- turnover que afetam a produtividade e os
resultados da organização frente à concorrência. Como objetivos específicos há de se avaliar quais os fatores que levam à desmotivação e ao turnover, buscando
ainda verificar o que pode ser realizado para sua redução em prol do sucesso das organizações.

METODOLOGIA
Buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas à artigos e revistas eletrônicas da área de recursos
humanos.

RESULTADOS

No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam o turnover, é a desmotivação dos colaboradores. Constatou-se ainda que, alinhando as
expectativas das organizações e seus colaboradores, buscando ainda estabelecer planos de crescimento profissional para médio e longo prazo, de forma a
qualificar e desenvolver as habilidades dos colaboradores, visando a qualidade, tendem à maximizar resultados e à reduzir os indicadores de turnover. Segundo
Chiavenato (2004, p. 448) “A gestão da qualidade total nas organizações depende fundamentalmente da otimização do potencial humano”. Percebe-se que os
colaboradores se desmotivam e buscam novas oportunidades no mercado de trabalho, a partir do momento que não se sentem valorizados, ou ainda, quando não se
sentem engajados ou quando não tem seu potencial reconhecido por parte da organização. Pesquisa realizada pela CATHO (2020). “Cerca de 28,3% dos mais de 24
mil profissionais que responderam ao questionário, disseram que saem ou mudam de emprego em busca de perspectivas melhores na carreira. Outro dado
relevante: 22,6% preferem ir em busca de um salário mais atrativo do que negociar com seus atuais empregadores". Face à estas constatações observa-se a
importância dos processos de engajamento, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores, visando mantê-los motivados e produtivos, minimizando assim,
os índices de turnover nas organizações.

CONCLUSOES

Diante dos argumentos supramencionados é possível concluir que as características que mais influenciam o turnover são questões relacionadas a desmotivação e a
insatisfação com as perspectivas de carreira dentro de uma organização. Um elevado índice de turnover pode gerar prejuízos para as organizações uma vez que
esta, dificilmente, conseguirá cumprir seu planejamento estratégico a contento. Em contrapartida, quando as organizações passam a implantar planos de carreira
justos e igualitários, os colaboradores tendem a se sentir engajados e participativos, revertendo em ações de produtividade e, consequentemente, em profícuos
resultados organizacionais.

REFERENCIAS
CATHO, https://blog.gympass.com/. nov. 9, 2016 | Recrutamento e retenção de talentos, RH Estratégico. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - 2. Ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2004. MICROLINS, https://www.microlins.com.br/a-empresa. Acesso em: 22 set. 2019.
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4109091 - JAIME DA CONCEICAO DOS SANTOS MOTA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Rotatividade de Pessoal: Causas e Consequências

INTRODUCAO

A rotatividades de colaboradores nas organizações, conhecido também como turnover, visa mensurar a quantidade de colaboradores que vem sendo substituídos
por novos. Este termômetro indica quais as falhas e problemas estruturais existentes, desde salários abaixo da média de mercado à liderança despreparada ou
ainda, contratações realizadas de forma inadequada. Diante destes argumentos, é imperativo analisar este processo, como ocorre e, principalmente, o que pode ser
realizado para redução dos índices de turnover.

OBJETIVOS
O objetivo principal do presente projeto é analisar características que possam influenciar a rotatividade de pessoal- turnover que afetam a produtividade e os
resultados da organização frente à concorrência. Como objetivos específicos há de se avaliar quais os fatores que levam à desmotivação e ao turnover, buscando
ainda verificar o que pode ser realizado para sua redução em prol do sucesso das organizações.

METODOLOGIA
Buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas à artigos e revistas eletrônicas da área de recursos
humanos.

RESULTADOS

No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam o turnover, é a desmotivação dos colaboradores. Constatou-se ainda que, alinhando as
expectativas das organizações e seus colaboradores, buscando ainda estabelecer planos de crescimento profissional para médio e longo prazo, de forma a
qualificar e desenvolver as habilidades dos colaboradores, visando a qualidade, tendem à maximizar resultados e à reduzir os indicadores de turnover. Segundo
Chiavenato (2004, p. 448) “A gestão da qualidade total nas organizações depende fundamentalmente da otimização do potencial humano”. Percebe-se que os
colaboradores se desmotivam e buscam novas oportunidades no mercado de trabalho, a partir do momento que não se sentem valorizados, ou ainda, quando não se
sentem engajados ou quando não tem seu potencial reconhecido por parte da organização. Pesquisa realizada pela CATHO (2020). “Cerca de 28,3% dos mais de 24
mil profissionais que responderam ao questionário, disseram que saem ou mudam de emprego em busca de perspectivas melhores na carreira. Outro dado
relevante: 22,6% preferem ir em busca de um salário mais atrativo do que negociar com seus atuais empregadores". Face à estas constatações observa-se a
importância dos processos de engajamento, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores, visando mantê-los motivados e produtivos, minimizando assim,
os índices de turnover nas organizações.

CONCLUSOES

Diante dos argumentos supramencionados é possível concluir que as características que mais influenciam o turnover são questões relacionadas a desmotivação e a
insatisfação com as perspectivas de carreira dentro de uma organização. Um elevado índice de turnover pode gerar prejuízos para as organizações uma vez que
esta, dificilmente, conseguirá cumprir seu planejamento estratégico a contento. Em contrapartida, quando as organizações passam a implantar planos de carreira
justos e igualitários, os colaboradores tendem a se sentir engajados e participativos, revertendo em ações de produtividade e, consequentemente, em profícuos
resultados organizacionais.

REFERENCIAS
CATHO, https://blog.gympass.com/. nov. 9, 2016 | Recrutamento e retenção de talentos, RH Estratégico. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - 2. Ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2004. MICROLINS, https://www.microlins.com.br/a-empresa. Acesso em: 22 set. 2019.
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TITULO Rotatividade de Pessoal: Causas e Consequências

INTRODUCAO

A rotatividades de colaboradores nas organizações, conhecido também como turnover, visa mensurar a quantidade de colaboradores que vem sendo substituídos
por novos. Este termômetro indica quais as falhas e problemas estruturais existentes, desde salários abaixo da média de mercado à liderança despreparada ou
ainda, contratações realizadas de forma inadequada. Diante destes argumentos, é imperativo analisar este processo, como ocorre e, principalmente, o que pode ser
realizado para redução dos índices de turnover.

OBJETIVOS
O objetivo principal do presente projeto é analisar características que possam influenciar a rotatividade de pessoal- turnover que afetam a produtividade e os
resultados da organização frente à concorrência. Como objetivos específicos há de se avaliar quais os fatores que levam à desmotivação e ao turnover, buscando
ainda verificar o que pode ser realizado para sua redução em prol do sucesso das organizações.

METODOLOGIA
Buscou-se realizar a fundamentação teórica através da pesquisa bibliográfica qualitativa, bem como consultas à artigos e revistas eletrônicas da área de recursos
humanos.

RESULTADOS

No decorrer desta pesquisa, verificou-se que um dos fatores que ocasionam o turnover, é a desmotivação dos colaboradores. Constatou-se ainda que, alinhando as
expectativas das organizações e seus colaboradores, buscando ainda estabelecer planos de crescimento profissional para médio e longo prazo, de forma a
qualificar e desenvolver as habilidades dos colaboradores, visando a qualidade, tendem à maximizar resultados e à reduzir os indicadores de turnover. Segundo
Chiavenato (2004, p. 448) “A gestão da qualidade total nas organizações depende fundamentalmente da otimização do potencial humano”. Percebe-se que os
colaboradores se desmotivam e buscam novas oportunidades no mercado de trabalho, a partir do momento que não se sentem valorizados, ou ainda, quando não se
sentem engajados ou quando não tem seu potencial reconhecido por parte da organização. Pesquisa realizada pela CATHO (2020). “Cerca de 28,3% dos mais de 24
mil profissionais que responderam ao questionário, disseram que saem ou mudam de emprego em busca de perspectivas melhores na carreira. Outro dado
relevante: 22,6% preferem ir em busca de um salário mais atrativo do que negociar com seus atuais empregadores". Face à estas constatações observa-se a
importância dos processos de engajamento, reconhecimento e desenvolvimento dos colaboradores, visando mantê-los motivados e produtivos, minimizando assim,
os índices de turnover nas organizações.

CONCLUSOES

Diante dos argumentos supramencionados é possível concluir que as características que mais influenciam o turnover são questões relacionadas a desmotivação e a
insatisfação com as perspectivas de carreira dentro de uma organização. Um elevado índice de turnover pode gerar prejuízos para as organizações uma vez que
esta, dificilmente, conseguirá cumprir seu planejamento estratégico a contento. Em contrapartida, quando as organizações passam a implantar planos de carreira
justos e igualitários, os colaboradores tendem a se sentir engajados e participativos, revertendo em ações de produtividade e, consequentemente, em profícuos
resultados organizacionais.

REFERENCIAS
CATHO, https://blog.gympass.com/. nov. 9, 2016 | Recrutamento e retenção de talentos, RH Estratégico. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas - 2. Ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2004. MICROLINS, https://www.microlins.com.br/a-empresa. Acesso em: 22 set. 2019.
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TITULO O PAPEL DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: ESTRATÉGIAS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

O atendimento de excelência é fator fundamental para todas as empresas que desejam alcançar o sucesso frente à concorrência. Ocorre que, empresas que não
investem em Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) tendem a ter um volume elevado de reclamações por parte dos clientes, uma vez que os atendentes são
despreparados e, não sabem se comunicar adequadamente, podendo representar uma perda significativa de clientes. Desta forma, é imperativo a implantação de
projetos de T(#38)D para capacitação e desenvolvimento contínuo dos atendentes.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho visa enfatizar a importância da comunicação como um fator preponderante para o sucesso das relações interpessoais em uma
organização, verificando ainda, o papel do treinamento e desenvolvimento como ferramenta de fomento das habilidades de comunicação dos atendentes.

METODOLOGIA Adotou-se, como metodologia, pesquisas bibliográficas em livros, artigos e sites, tornando assim possível explanar a importância do atendimento com os clientes.

RESULTADOS

É notório que as empresas, enfrentam problemas pontuais a serem resolvidos no que tange à atendimentos de front office, falta de profissionalismo no desempenho
das funções e conflitos interpessoais, o que poderá gerar desconforto com os clientes. Shiowaza (2013) diz que, efetuada de forma estratégica o atendimento ao
cliente, melhora-se a satisfação e a permanência deste cliente pois além de oferecer produtos de qualidades também oferecerá serviços de excelência. Face à estas
constatações é imperativo considerar a necessidade de implementar programas de Treinamentos e Desenvolvimento, de forma à capacitar os colaboradores para
que desenvolvam habilidades e agreguem conhecimentos, trazendo assim, uma melhoria considerável ao atendimento ao cliente. Segundo Boog (2001, p. 78) “o
treinamento começa como uma resposta a uma necessidade ou a uma oportunidade em um ambiente organizacional.” Muitas vezes, clientes preferem realizar suas
compras online do que interagir com os vendedores, bem como tendem à resolver problemas nos autoatendimentos antes de entrar em contato com uma central de
atendimento e se deparar com profissionais desqualificados. Desta forma, faz-se necessário realizar investimentos substanciais em treinamento e desenvolvimento,
permitindo a capacitação dos atendentes e, consequentemente, passando a oferecer um atendimento de excelência aos clientes, haverá o alcance das metas e
objetivos organizações.

CONCLUSOES

Diante destas constatações é possível concluir que o Treinamento e Desenvolvimento é a base para o desenvolvimento da comunicação dos profissionais de
atendimento, tornando um diferencial frente a concorrência. Constatou-se ainda que, empresas que investem em ferramentas para capacitação de seus
colaboradores, visando uma excelência no atendimento aos clientes, tendem a obter resultados substancialmente melhores se comparado à empresas que não
investem na qualificação dos atendentes. O sucesso organizacional está atrelado ao sucesso no atendimento aos clientes e, para que isso ocorra de forma profícua,
há a necessidade de engajar e qualificar os atendentes para que atendam os clientes com eficiência e eficácia.

REFERENCIAS
BOOG, Gustavo G ( coord.). Manual de Treinamento e Desenvolvimento: um guia de operações – manual oficial da ABTD. São Paulo: Makron Books, 2001
SHIOZAWA,Ruy S. C. Qualidade no atendimento e tecnologia da informação. Editora Atlas, São Paulo: 1993
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TITULO O PAPEL DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: ESTRATÉGIAS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

O atendimento de excelência é fator fundamental para todas as empresas que desejam alcançar o sucesso frente à concorrência. Ocorre que, empresas que não
investem em Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) tendem a ter um volume elevado de reclamações por parte dos clientes, uma vez que os atendentes são
despreparados e, não sabem se comunicar adequadamente, podendo representar uma perda significativa de clientes. Desta forma, é imperativo a implantação de
projetos de T(#38)D para capacitação e desenvolvimento contínuo dos atendentes.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho visa enfatizar a importância da comunicação como um fator preponderante para o sucesso das relações interpessoais em uma
organização, verificando ainda, o papel do treinamento e desenvolvimento como ferramenta de fomento das habilidades de comunicação dos atendentes.

METODOLOGIA Adotou-se, como metodologia, pesquisas bibliográficas em livros, artigos e sites, tornando assim possível explanar a importância do atendimento com os clientes.

RESULTADOS

É notório que as empresas, enfrentam problemas pontuais a serem resolvidos no que tange à atendimentos de front office, falta de profissionalismo no desempenho
das funções e conflitos interpessoais, o que poderá gerar desconforto com os clientes. Shiowaza (2013) diz que, efetuada de forma estratégica o atendimento ao
cliente, melhora-se a satisfação e a permanência deste cliente pois além de oferecer produtos de qualidades também oferecerá serviços de excelência. Face à estas
constatações é imperativo considerar a necessidade de implementar programas de Treinamentos e Desenvolvimento, de forma à capacitar os colaboradores para
que desenvolvam habilidades e agreguem conhecimentos, trazendo assim, uma melhoria considerável ao atendimento ao cliente. Segundo Boog (2001, p. 78) “o
treinamento começa como uma resposta a uma necessidade ou a uma oportunidade em um ambiente organizacional.” Muitas vezes, clientes preferem realizar suas
compras online do que interagir com os vendedores, bem como tendem à resolver problemas nos autoatendimentos antes de entrar em contato com uma central de
atendimento e se deparar com profissionais desqualificados. Desta forma, faz-se necessário realizar investimentos substanciais em treinamento e desenvolvimento,
permitindo a capacitação dos atendentes e, consequentemente, passando a oferecer um atendimento de excelência aos clientes, haverá o alcance das metas e
objetivos organizações.

CONCLUSOES

Diante destas constatações é possível concluir que o Treinamento e Desenvolvimento é a base para o desenvolvimento da comunicação dos profissionais de
atendimento, tornando um diferencial frente a concorrência. Constatou-se ainda que, empresas que investem em ferramentas para capacitação de seus
colaboradores, visando uma excelência no atendimento aos clientes, tendem a obter resultados substancialmente melhores se comparado à empresas que não
investem na qualificação dos atendentes. O sucesso organizacional está atrelado ao sucesso no atendimento aos clientes e, para que isso ocorra de forma profícua,
há a necessidade de engajar e qualificar os atendentes para que atendam os clientes com eficiência e eficácia.

REFERENCIAS
BOOG, Gustavo G ( coord.). Manual de Treinamento e Desenvolvimento: um guia de operações – manual oficial da ABTD. São Paulo: Makron Books, 2001
SHIOZAWA,Ruy S. C. Qualidade no atendimento e tecnologia da informação. Editora Atlas, São Paulo: 1993
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TITULO O PAPEL DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: ESTRATÉGIAS NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

O atendimento de excelência é fator fundamental para todas as empresas que desejam alcançar o sucesso frente à concorrência. Ocorre que, empresas que não
investem em Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D) tendem a ter um volume elevado de reclamações por parte dos clientes, uma vez que os atendentes são
despreparados e, não sabem se comunicar adequadamente, podendo representar uma perda significativa de clientes. Desta forma, é imperativo a implantação de
projetos de T(#38)D para capacitação e desenvolvimento contínuo dos atendentes.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho visa enfatizar a importância da comunicação como um fator preponderante para o sucesso das relações interpessoais em uma
organização, verificando ainda, o papel do treinamento e desenvolvimento como ferramenta de fomento das habilidades de comunicação dos atendentes.

METODOLOGIA Adotou-se, como metodologia, pesquisas bibliográficas em livros, artigos e sites, tornando assim possível explanar a importância do atendimento com os clientes.

RESULTADOS

É notório que as empresas, enfrentam problemas pontuais a serem resolvidos no que tange à atendimentos de front office, falta de profissionalismo no desempenho
das funções e conflitos interpessoais, o que poderá gerar desconforto com os clientes. Shiowaza (2013) diz que, efetuada de forma estratégica o atendimento ao
cliente, melhora-se a satisfação e a permanência deste cliente pois além de oferecer produtos de qualidades também oferecerá serviços de excelência. Face à estas
constatações é imperativo considerar a necessidade de implementar programas de Treinamentos e Desenvolvimento, de forma à capacitar os colaboradores para
que desenvolvam habilidades e agreguem conhecimentos, trazendo assim, uma melhoria considerável ao atendimento ao cliente. Segundo Boog (2001, p. 78) “o
treinamento começa como uma resposta a uma necessidade ou a uma oportunidade em um ambiente organizacional.” Muitas vezes, clientes preferem realizar suas
compras online do que interagir com os vendedores, bem como tendem à resolver problemas nos autoatendimentos antes de entrar em contato com uma central de
atendimento e se deparar com profissionais desqualificados. Desta forma, faz-se necessário realizar investimentos substanciais em treinamento e desenvolvimento,
permitindo a capacitação dos atendentes e, consequentemente, passando a oferecer um atendimento de excelência aos clientes, haverá o alcance das metas e
objetivos organizações.

CONCLUSOES

Diante destas constatações é possível concluir que o Treinamento e Desenvolvimento é a base para o desenvolvimento da comunicação dos profissionais de
atendimento, tornando um diferencial frente a concorrência. Constatou-se ainda que, empresas que investem em ferramentas para capacitação de seus
colaboradores, visando uma excelência no atendimento aos clientes, tendem a obter resultados substancialmente melhores se comparado à empresas que não
investem na qualificação dos atendentes. O sucesso organizacional está atrelado ao sucesso no atendimento aos clientes e, para que isso ocorra de forma profícua,
há a necessidade de engajar e qualificar os atendentes para que atendam os clientes com eficiência e eficácia.

REFERENCIAS
BOOG, Gustavo G ( coord.). Manual de Treinamento e Desenvolvimento: um guia de operações – manual oficial da ABTD. São Paulo: Makron Books, 2001
SHIOZAWA,Ruy S. C. Qualidade no atendimento e tecnologia da informação. Editora Atlas, São Paulo: 1993
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TITULO WhatsApp Mesanger na medicina veterinária

INTRODUCAO

A modernização dada pela era digital faz com que a tecnologia seja cada vez mais presente no cotidiano do cidadão, analisa-se que mais de 100 milhões de
brasileiros utilizam o aplicativo WhatsApp Mensager, além do uso pessoal, verificasse o uso acadêmico e profissional, inclusive nas áreas da saúde como medicina e
medicina veterinária. Entretanto, o conselho de medicina veterinária não reconhece o atendimento a distância como uma forma adequada de atendimento aos
animais, não existindo regulamentação positiva a respeito de sua utilização proveniente do órgão. Atualmente, pelo conhecimento das autoras, não existe estudo
referente ao uso deste aplicativo na medicina veterinária brasileira.

OBJETIVOS Avaliar a utilização do aplicativo WhatsApp Mensager no cotidiano de graduandos de medicina veterinária e médicos veterinários formados no exercício profissional.

METODOLOGIA
Foi aplicado um questionário contendo 6 perguntas, por meio da plataforma “survio”, distribuído por meio de links pelos aplicativos WhatsApp e Instagram, apenas
direcionando a graduandos de medicina veterinária cursando entre o 7° e 10° semestre e médicos veterinários formados.

RESULTADOS
O questionário foi respondido por 154 graduandos e graduados de medicina veterinária, sendo 81,4% das respostas vindas de estudantes e profissionais do sexo
feminino, com 15,4 % das respostas provenientes de médicos veterinários já formados a mais de 6 anos e 48,0% respondido por estudantes cursando entre o 7° e
10° semestre.

CONCLUSOES

É perceptível de acordo com nossos dados declarar que a medicina veterinária é predominantemente feminina, constituindo 81,4% dos participantes da pesquisa.
Apenas 4% dos entrevistados não utilizam o aplicativo WhatsApp Mensager na profissão, demonstrando a ampla difusão do aplicativo na área profissional da
medicina veterinária. Embora não haja uma regulamentação vigente para utilização do WhatsApp proveniente do Conselho Federal de Medicina veterinária, a prática
se faz presente no cotidiano do profissional veterinário. Entretanto, 67,9% dos atuais e futuros profissionais acreditam que o atendimento não presencial baseado
apenas no relato do tutor aplicam um risco para a vida do paciente.

REFERENCIAS

LUIZ, A. N. Tecnologia móvel: uma tendência, uma realidade. Minas Gerais: Universidade Federal de Viçosa. [20—]. Disponível em:
(#60)https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1105/1105.3715.pdf(#62) 2-GIORDANO, V. WhatsApp Messenger como ferramenta adjunta para telemedicina: uma visão
geral. Rio de Janeiro: Departamento de Ortopedia, Hospital Municipal Miguel Couto, 2017. Disponível em: (#60)https://www.i-jmr.org/2017/2/e11/(#62) 3- SUNIL,
R.D. Aplicações de smartphones em cuidados paliativos, Índia: Departamento de Medicina Paliativa de NaveenSalins, Hospital Memorial Tata, Mumbai, Maharashtra,
2015. Disponível em: http://www.jpalliativecare.com/article.asp?issn=0973-1075;year=2015;volume=21;issue=1;spage=88;epage=91;aulast=Dhiliwal
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TITULO Indicadores de desempenho: Importância e impacto na gestão de RH

INTRODUCAO

Indicadores de desempenho tem fator primordial para a área de Recursos Humano (RH), a partir do momento que se tornam uma ferramenta de análise e
sustentação ao processo decisório das organizações, bem como ao cumprimento da estratégia organizacional. Diante da globalização e concorrência acirrada, é
imperativo que as organizações, através da utilização dos indicadores de desempenho, possam garantir estratégicas claras e assertivas para atingir o tão almejado
sucesso.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho visa analisar a importância da utilização da ferramenta indicadores de desempenho pela área de Recursos Humanos, bem como verificar
sua aplicabilidade na elaboração do planejamento estratégico da organização, verificando ainda se a ferramenta trará resultados significativos à qualidade de
serviços prestados pela organização.

METODOLOGIA
A fundamentação teórica foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído por meio da revisão literária em que se estabeleceu o método de
pesquisa bibliográfica qualitativa, tendo como base os autores Abbad, (2000, Chiavenato (1991); Dutra (2013) e Silva (2008)

RESULTADOS

Os indicadores fornecem dados que permitem entender e medir o desempenho, para que possa comparar resultados, identificar pontos de melhoria e detectar
informações que exijam medidas de conversão para obter a melhor otimização. De acordo Abbad, (2000, p.26) diz que “[...] se aproximando da avaliação da resposta
é o grau de satisfação dos participantes com a programação, o suporte para o desenvolvimento, adaptabilidade, utilidade e resultados de treinamento.” Os
indicadores de desempenho, são métricas que quantificam a performance de todos os processos organizacionais, comparando com metas e objetivos
estabelecidos, por essa razão está diretamente associado com o planejamento estratégico. Segundo Silva, (2008, p. 9) “[...] planejamento é a determinação de
objetivos e metas para alcance desses objetivos. ” Assim sendo, compreende-se a relevância da implantação de indicadores de desempenho pela área de Recursos
Humanos, o que respaldará o planejamento estratégico das organizações bem como a assertividade em relação à tomada de decisões.

CONCLUSOES

Diante das singularidades apresentadas, conclui-se que com a implantação dos indicadores de desempenho pela área de recursos humanos das, organizações,
tendem a ser uma ferramenta relevante para o planejamento estratégico das organizações, permitindo assim o acompanhamento e a tomada de decisões que visem
o sucesso empresarial. Desta forma, compreende-se que ao utilizar indicadores de desempenho, há a existência de uma cultura da qualidade, onde a premissa
básica é o de restabelecer formas inovadoras e criativas de corrigir possíveis falhas rapidamente, aumentando assim a produtividade e, consequentemente, os
lucros organizacionais.

REFERENCIAS
ABBAD, G. G. A. L. (#38) BORGES, A. J. E. Treinamento: Análise do Relacionamento da Avaliação nos Níveis de Reação, Aprendizagem e Impacto no Trabalho. V. 4
Revista de de Administração Contemporânea, 2000 CHIAVENATO, I. Administração de Recursos Humanos. 2. ed. São Paulo, 1991 DUTRA, J. S. Gestão de pessoas
(Modelo/Processo tendências perspectivas). São Paulo: Atlas, 2013 SILVA, R. O. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008

Página 680



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11536 Administração de Recursos Humanos 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4103815 - KELLY CRISTINA COSTA LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Indicadores de desempenho: Importância e impacto na gestão de RH

INTRODUCAO

Indicadores de desempenho tem fator primordial para a área de Recursos Humano (RH), a partir do momento que se tornam uma ferramenta de análise e
sustentação ao processo decisório das organizações, bem como ao cumprimento da estratégia organizacional. Diante da globalização e concorrência acirrada, é
imperativo que as organizações, através da utilização dos indicadores de desempenho, possam garantir estratégicas claras e assertivas para atingir o tão almejado
sucesso.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho visa analisar a importância da utilização da ferramenta indicadores de desempenho pela área de Recursos Humanos, bem como verificar
sua aplicabilidade na elaboração do planejamento estratégico da organização, verificando ainda se a ferramenta trará resultados significativos à qualidade de
serviços prestados pela organização.

METODOLOGIA
A fundamentação teórica foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído por meio da revisão literária em que se estabeleceu o método de
pesquisa bibliográfica qualitativa, tendo como base os autores Abbad, (2000, Chiavenato (1991); Dutra (2013) e Silva (2008)

RESULTADOS

Os indicadores fornecem dados que permitem entender e medir o desempenho, para que possa comparar resultados, identificar pontos de melhoria e detectar
informações que exijam medidas de conversão para obter a melhor otimização. De acordo Abbad, (2000, p.26) diz que “[...] se aproximando da avaliação da resposta
é o grau de satisfação dos participantes com a programação, o suporte para o desenvolvimento, adaptabilidade, utilidade e resultados de treinamento.” Os
indicadores de desempenho, são métricas que quantificam a performance de todos os processos organizacionais, comparando com metas e objetivos
estabelecidos, por essa razão está diretamente associado com o planejamento estratégico. Segundo Silva, (2008, p. 9) “[...] planejamento é a determinação de
objetivos e metas para alcance desses objetivos. ” Assim sendo, compreende-se a relevância da implantação de indicadores de desempenho pela área de Recursos
Humanos, o que respaldará o planejamento estratégico das organizações bem como a assertividade em relação à tomada de decisões.

CONCLUSOES

Diante das singularidades apresentadas, conclui-se que com a implantação dos indicadores de desempenho pela área de recursos humanos das, organizações,
tendem a ser uma ferramenta relevante para o planejamento estratégico das organizações, permitindo assim o acompanhamento e a tomada de decisões que visem
o sucesso empresarial. Desta forma, compreende-se que ao utilizar indicadores de desempenho, há a existência de uma cultura da qualidade, onde a premissa
básica é o de restabelecer formas inovadoras e criativas de corrigir possíveis falhas rapidamente, aumentando assim a produtividade e, consequentemente, os
lucros organizacionais.

REFERENCIAS
ABBAD, G. G. A. L. (#38) BORGES, A. J. E. Treinamento: Análise do Relacionamento da Avaliação nos Níveis de Reação, Aprendizagem e Impacto no Trabalho. V. 4
Revista de de Administração Contemporânea, 2000 CHIAVENATO, I. Administração de Recursos Humanos. 2. ed. São Paulo, 1991 DUTRA, J. S. Gestão de pessoas
(Modelo/Processo tendências perspectivas). São Paulo: Atlas, 2013 SILVA, R. O. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008
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TITULO Indicadores de desempenho: Importância e impacto na gestão de RH

INTRODUCAO

Indicadores de desempenho tem fator primordial para a área de Recursos Humano (RH), a partir do momento que se tornam uma ferramenta de análise e
sustentação ao processo decisório das organizações, bem como ao cumprimento da estratégia organizacional. Diante da globalização e concorrência acirrada, é
imperativo que as organizações, através da utilização dos indicadores de desempenho, possam garantir estratégicas claras e assertivas para atingir o tão almejado
sucesso.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho visa analisar a importância da utilização da ferramenta indicadores de desempenho pela área de Recursos Humanos, bem como verificar
sua aplicabilidade na elaboração do planejamento estratégico da organização, verificando ainda se a ferramenta trará resultados significativos à qualidade de
serviços prestados pela organização.

METODOLOGIA
A fundamentação teórica foi formulada a partir de todo um referencial conceitual construído por meio da revisão literária em que se estabeleceu o método de
pesquisa bibliográfica qualitativa, tendo como base os autores Abbad, (2000, Chiavenato (1991); Dutra (2013) e Silva (2008)

RESULTADOS

Os indicadores fornecem dados que permitem entender e medir o desempenho, para que possa comparar resultados, identificar pontos de melhoria e detectar
informações que exijam medidas de conversão para obter a melhor otimização. De acordo Abbad, (2000, p.26) diz que “[...] se aproximando da avaliação da resposta
é o grau de satisfação dos participantes com a programação, o suporte para o desenvolvimento, adaptabilidade, utilidade e resultados de treinamento.” Os
indicadores de desempenho, são métricas que quantificam a performance de todos os processos organizacionais, comparando com metas e objetivos
estabelecidos, por essa razão está diretamente associado com o planejamento estratégico. Segundo Silva, (2008, p. 9) “[...] planejamento é a determinação de
objetivos e metas para alcance desses objetivos. ” Assim sendo, compreende-se a relevância da implantação de indicadores de desempenho pela área de Recursos
Humanos, o que respaldará o planejamento estratégico das organizações bem como a assertividade em relação à tomada de decisões.

CONCLUSOES

Diante das singularidades apresentadas, conclui-se que com a implantação dos indicadores de desempenho pela área de recursos humanos das, organizações,
tendem a ser uma ferramenta relevante para o planejamento estratégico das organizações, permitindo assim o acompanhamento e a tomada de decisões que visem
o sucesso empresarial. Desta forma, compreende-se que ao utilizar indicadores de desempenho, há a existência de uma cultura da qualidade, onde a premissa
básica é o de restabelecer formas inovadoras e criativas de corrigir possíveis falhas rapidamente, aumentando assim a produtividade e, consequentemente, os
lucros organizacionais.

REFERENCIAS
ABBAD, G. G. A. L. (#38) BORGES, A. J. E. Treinamento: Análise do Relacionamento da Avaliação nos Níveis de Reação, Aprendizagem e Impacto no Trabalho. V. 4
Revista de de Administração Contemporânea, 2000 CHIAVENATO, I. Administração de Recursos Humanos. 2. ed. São Paulo, 1991 DUTRA, J. S. Gestão de pessoas
(Modelo/Processo tendências perspectivas). São Paulo: Atlas, 2013 SILVA, R. O. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008
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TITULO A relevância do processo de recrutamento e seleção

INTRODUCAO

Nota-se que as empresas estão cada vez mais reconhecendo a relevância de um processo eficiente de recrutamento e seleção (R(#38)S), com métodos bem
definidos e inovadores, visando efetuar uma triagem com qualidade e atrair os melhores talentos nos processos de R(#38)S, significando uma economia financeira e
de tempo para as organizações, atributos estes, essenciais para os resultados na gestão de recursos humanos. Além disso, é deste processo que as organizações
conseguirão ter talentos devidamente contratados para a área e para a função mais indicada.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo, a análise sobre as etapas de recrutamento e seleção utilizadas em comparativo aos prazos excedidos no processo, bem como
apresentar quais os processos de recrutamento e seleção são mais rápidos e assertivos na busca por melhores candidatos.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia a utilização de pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando-se conteúdos em capítulos de livros e revistas especializadas. Tomou-se
como base os autores Chiavenato (2006) e Robbins (2005).

RESULTADOS

Identificando as etapas de recrutamento e seleção, é possível verificar como confere as boas práticas de mercado, podendo comparar as ações aplicadas com o que
a teoria apresenta como adequada. “Os candidatos recrutados devem ser, aqueles mais adequados aos cargos existentes na organização, visando manter ou
aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização”. (CHIAVENATO 2009). O processo de recrutamento se diferencia de acordo
com cada organização, estando ligado ao método de abertura de vaga, permitido ao órgão de recrutamento da empresa dar início a este processo, pois atualmente o
setor de RH ainda é visto como apoio, CHIAVENATO (2006). É necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápidos de atrair candidatos e
realizar uma seleção efetiva para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção de tratativas, para que a busca se torne assertiva, facilitando assim o
processo, com isso, e com isso um retorno positivo diante ao recrutamento.

CONCLUSOES

É de extrema importância ponderar a aplicação de um recrutamento e seleção devidamente alinhado em todas as suas etapas, visto que a eficiência da ação se dá
através do processo bem executado, é necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápido de atrair candidatos e realizar a triagem dos
currículos para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção nas tratativas, e negociações junto aos clientes para que se possa apresentar vagas mais
detalhadas, apontando o perfil do profissional esperado de maneira que a busca se torne mais assertiva, facilitando assim o processo, com isso, se espera que haja
retorno positivo diante ao recrutamento. E mediante a análise estabelecida, conclui-se que a organização do processo de recrutamento gera uma seleção assertiva e
estabilidade de prazos contratuais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações. 8ª Edição, São Paulo: Atlas, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento,
recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo, Manole, 2009.
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TITULO A relevância do processo de recrutamento e seleção

INTRODUCAO

Nota-se que as empresas estão cada vez mais reconhecendo a relevância de um processo eficiente de recrutamento e seleção (R(#38)S), com métodos bem
definidos e inovadores, visando efetuar uma triagem com qualidade e atrair os melhores talentos nos processos de R(#38)S, significando uma economia financeira e
de tempo para as organizações, atributos estes, essenciais para os resultados na gestão de recursos humanos. Além disso, é deste processo que as organizações
conseguirão ter talentos devidamente contratados para a área e para a função mais indicada.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo, a análise sobre as etapas de recrutamento e seleção utilizadas em comparativo aos prazos excedidos no processo, bem como
apresentar quais os processos de recrutamento e seleção são mais rápidos e assertivos na busca por melhores candidatos.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia a utilização de pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando-se conteúdos em capítulos de livros e revistas especializadas. Tomou-se
como base os autores Chiavenato (2006) e Robbins (2005).

RESULTADOS

Identificando as etapas de recrutamento e seleção, é possível verificar como confere as boas práticas de mercado, podendo comparar as ações aplicadas com o que
a teoria apresenta como adequada. “Os candidatos recrutados devem ser, aqueles mais adequados aos cargos existentes na organização, visando manter ou
aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização”. (CHIAVENATO 2009). O processo de recrutamento se diferencia de acordo
com cada organização, estando ligado ao método de abertura de vaga, permitido ao órgão de recrutamento da empresa dar início a este processo, pois atualmente o
setor de RH ainda é visto como apoio, CHIAVENATO (2006). É necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápidos de atrair candidatos e
realizar uma seleção efetiva para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção de tratativas, para que a busca se torne assertiva, facilitando assim o
processo, com isso, e com isso um retorno positivo diante ao recrutamento.

CONCLUSOES

É de extrema importância ponderar a aplicação de um recrutamento e seleção devidamente alinhado em todas as suas etapas, visto que a eficiência da ação se dá
através do processo bem executado, é necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápido de atrair candidatos e realizar a triagem dos
currículos para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção nas tratativas, e negociações junto aos clientes para que se possa apresentar vagas mais
detalhadas, apontando o perfil do profissional esperado de maneira que a busca se torne mais assertiva, facilitando assim o processo, com isso, se espera que haja
retorno positivo diante ao recrutamento. E mediante a análise estabelecida, conclui-se que a organização do processo de recrutamento gera uma seleção assertiva e
estabilidade de prazos contratuais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações. 8ª Edição, São Paulo: Atlas, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento,
recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo, Manole, 2009.
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TITULO A relevância do processo de recrutamento e seleção

INTRODUCAO

Nota-se que as empresas estão cada vez mais reconhecendo a relevância de um processo eficiente de recrutamento e seleção (R(#38)S), com métodos bem
definidos e inovadores, visando efetuar uma triagem com qualidade e atrair os melhores talentos nos processos de R(#38)S, significando uma economia financeira e
de tempo para as organizações, atributos estes, essenciais para os resultados na gestão de recursos humanos. Além disso, é deste processo que as organizações
conseguirão ter talentos devidamente contratados para a área e para a função mais indicada.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo, a análise sobre as etapas de recrutamento e seleção utilizadas em comparativo aos prazos excedidos no processo, bem como
apresentar quais os processos de recrutamento e seleção são mais rápidos e assertivos na busca por melhores candidatos.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia a utilização de pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando-se conteúdos em capítulos de livros e revistas especializadas. Tomou-se
como base os autores Chiavenato (2006) e Robbins (2005).

RESULTADOS

Identificando as etapas de recrutamento e seleção, é possível verificar como confere as boas práticas de mercado, podendo comparar as ações aplicadas com o que
a teoria apresenta como adequada. “Os candidatos recrutados devem ser, aqueles mais adequados aos cargos existentes na organização, visando manter ou
aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização”. (CHIAVENATO 2009). O processo de recrutamento se diferencia de acordo
com cada organização, estando ligado ao método de abertura de vaga, permitido ao órgão de recrutamento da empresa dar início a este processo, pois atualmente o
setor de RH ainda é visto como apoio, CHIAVENATO (2006). É necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápidos de atrair candidatos e
realizar uma seleção efetiva para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção de tratativas, para que a busca se torne assertiva, facilitando assim o
processo, com isso, e com isso um retorno positivo diante ao recrutamento.

CONCLUSOES

É de extrema importância ponderar a aplicação de um recrutamento e seleção devidamente alinhado em todas as suas etapas, visto que a eficiência da ação se dá
através do processo bem executado, é necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápido de atrair candidatos e realizar a triagem dos
currículos para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção nas tratativas, e negociações junto aos clientes para que se possa apresentar vagas mais
detalhadas, apontando o perfil do profissional esperado de maneira que a busca se torne mais assertiva, facilitando assim o processo, com isso, se espera que haja
retorno positivo diante ao recrutamento. E mediante a análise estabelecida, conclui-se que a organização do processo de recrutamento gera uma seleção assertiva e
estabilidade de prazos contratuais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações. 8ª Edição, São Paulo: Atlas, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento,
recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo, Manole, 2009.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO A relevância do processo de recrutamento e seleção

INTRODUCAO

Nota-se que as empresas estão cada vez mais reconhecendo a relevância de um processo eficiente de recrutamento e seleção (R(#38)S), com métodos bem
definidos e inovadores, visando efetuar uma triagem com qualidade e atrair os melhores talentos nos processos de R(#38)S, significando uma economia financeira e
de tempo para as organizações, atributos estes, essenciais para os resultados na gestão de recursos humanos. Além disso, é deste processo que as organizações
conseguirão ter talentos devidamente contratados para a área e para a função mais indicada.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo, a análise sobre as etapas de recrutamento e seleção utilizadas em comparativo aos prazos excedidos no processo, bem como
apresentar quais os processos de recrutamento e seleção são mais rápidos e assertivos na busca por melhores candidatos.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia a utilização de pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando-se conteúdos em capítulos de livros e revistas especializadas. Tomou-se
como base os autores Chiavenato (2006) e Robbins (2005).

RESULTADOS

Identificando as etapas de recrutamento e seleção, é possível verificar como confere as boas práticas de mercado, podendo comparar as ações aplicadas com o que
a teoria apresenta como adequada. “Os candidatos recrutados devem ser, aqueles mais adequados aos cargos existentes na organização, visando manter ou
aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização”. (CHIAVENATO 2009). O processo de recrutamento se diferencia de acordo
com cada organização, estando ligado ao método de abertura de vaga, permitido ao órgão de recrutamento da empresa dar início a este processo, pois atualmente o
setor de RH ainda é visto como apoio, CHIAVENATO (2006). É necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápidos de atrair candidatos e
realizar uma seleção efetiva para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção de tratativas, para que a busca se torne assertiva, facilitando assim o
processo, com isso, e com isso um retorno positivo diante ao recrutamento.

CONCLUSOES

É de extrema importância ponderar a aplicação de um recrutamento e seleção devidamente alinhado em todas as suas etapas, visto que a eficiência da ação se dá
através do processo bem executado, é necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápido de atrair candidatos e realizar a triagem dos
currículos para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção nas tratativas, e negociações junto aos clientes para que se possa apresentar vagas mais
detalhadas, apontando o perfil do profissional esperado de maneira que a busca se torne mais assertiva, facilitando assim o processo, com isso, se espera que haja
retorno positivo diante ao recrutamento. E mediante a análise estabelecida, conclui-se que a organização do processo de recrutamento gera uma seleção assertiva e
estabilidade de prazos contratuais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações. 8ª Edição, São Paulo: Atlas, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento,
recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo, Manole, 2009.
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TITULO A relevância do processo de recrutamento e seleção

INTRODUCAO

Nota-se que as empresas estão cada vez mais reconhecendo a relevância de um processo eficiente de recrutamento e seleção (R(#38)S), com métodos bem
definidos e inovadores, visando efetuar uma triagem com qualidade e atrair os melhores talentos nos processos de R(#38)S, significando uma economia financeira e
de tempo para as organizações, atributos estes, essenciais para os resultados na gestão de recursos humanos. Além disso, é deste processo que as organizações
conseguirão ter talentos devidamente contratados para a área e para a função mais indicada.

OBJETIVOS
O presente artigo tem como objetivo, a análise sobre as etapas de recrutamento e seleção utilizadas em comparativo aos prazos excedidos no processo, bem como
apresentar quais os processos de recrutamento e seleção são mais rápidos e assertivos na busca por melhores candidatos.

METODOLOGIA
Adotou-se como metodologia a utilização de pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando-se conteúdos em capítulos de livros e revistas especializadas. Tomou-se
como base os autores Chiavenato (2006) e Robbins (2005).

RESULTADOS

Identificando as etapas de recrutamento e seleção, é possível verificar como confere as boas práticas de mercado, podendo comparar as ações aplicadas com o que
a teoria apresenta como adequada. “Os candidatos recrutados devem ser, aqueles mais adequados aos cargos existentes na organização, visando manter ou
aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização”. (CHIAVENATO 2009). O processo de recrutamento se diferencia de acordo
com cada organização, estando ligado ao método de abertura de vaga, permitido ao órgão de recrutamento da empresa dar início a este processo, pois atualmente o
setor de RH ainda é visto como apoio, CHIAVENATO (2006). É necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápidos de atrair candidatos e
realizar uma seleção efetiva para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção de tratativas, para que a busca se torne assertiva, facilitando assim o
processo, com isso, e com isso um retorno positivo diante ao recrutamento.

CONCLUSOES

É de extrema importância ponderar a aplicação de um recrutamento e seleção devidamente alinhado em todas as suas etapas, visto que a eficiência da ação se dá
através do processo bem executado, é necessário rever todos os processos de modo que apresente métodos rápido de atrair candidatos e realizar a triagem dos
currículos para diminuição de atrasos em prazos, bem como, correção nas tratativas, e negociações junto aos clientes para que se possa apresentar vagas mais
detalhadas, apontando o perfil do profissional esperado de maneira que a busca se torne mais assertiva, facilitando assim o processo, com isso, se espera que haja
retorno positivo diante ao recrutamento. E mediante a análise estabelecida, conclui-se que a organização do processo de recrutamento gera uma seleção assertiva e
estabilidade de prazos contratuais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações. 8ª Edição, São Paulo: Atlas, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento,
recrutamento e seleção de pessoal: como agregar talentos à empresa. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo, Manole, 2009.
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4026501 - RAFAELA MAXIMIANA SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Impacto da Comunicação nas Organizações

INTRODUCAO

Considerando a importância da comunicação em diversos seguimentos e setores, e como isso deve ocorrer da melhor forma possível dentro da organização nos
dias de hoje. Mostrar-se o quão importante é o relacionamento dos setores dentro da organização, para atingir as metas e ter um bom clima organizacional. Buscar-
se compreender a importância do tema, através de treinamentos e temas diversificados voltado para a comunicação, trazendo assim, melhoria do clima
organizacional, motivação, necessidades de melhoria contínua e metas atingidas.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo mostrar a importância da comunicação entre os setores e a sua importância para atingir as metas. Tem ainda como objetivos
específicos elucidar a importância do papel da comunicação nos resultados organizacionais.

METODOLOGIA
Adotou se como metodologia pesquisas bibliográficas qualitativas, partindo de artigos e livros sobre o tema visando contemplar o processo de comunicação e sua
interação nas organizações.

RESULTADOS

Pode-se dizer que a comunicação é de grande importância para o melhor desenvolvimento das tarefas, resultados e para o sucesso da organização. Segundo Bueno
(2003, pg. 49) “A partir de 1990 a comunicação organizacional se desenvolveu a tal ponto que passou a ser vista de forma estratégica para as empresas, ou seja, se
tornou peça “chave” para os negócios”. É fundamental que a comunicação seja eficiente e eficaz dentro de uma empresa, dada a sua importância para o melhor
desenvolvimento das atividades nos setores e para o alcance dos resultados. Apresentar aos colabores de maneira clara o quanto o seu papel e sua atividade é de
suma importância para atingir as metas e se destacar no mercado, explicando ainda o quanto cada setor precisa do outro, e que, as atividades devem ser realizadas
de forma eficiente e eficaz em prol dos resultados e metas para o alcance do sucesso organizacional. Rego (1986, p.16) elucida " A organização persegue um
equilíbrio entre as partes que a formam. Seu equilíbrio é resultante da disposição ordenada entre suas partes. Essa integração é obtida graças ao processo
comunicacional. Pode-se afirmar, em consequência, que quando se organiza uma empresa, [...] na verdade está se organizando o processo de comunicação entre
suas partes.” A comunicação assertiva nas organizações traz motivação, produtividade, melhora o clima organizacional, bem como, resulta na valorização e
fortalecimento das organizações frente a concorrência.

CONCLUSOES

Diante do exposto conclui-se que a comunicação tem um papel fundamental nas organizações, uma vez que é fator indispensável para a execução do planejamento
estratégico e para atingir as metas e objetivos propostos. Conclui-se ainda que, a comunicação pode ser considerada como uma ferramenta de produtividade, uma
vez que, ao ser utilizada de forma assertiva entre os departamentos, elimina retrabalhos, minimiza desperdícios, agiliza processos e, consequentemente, possibilita
a implantação de uma cultura de qualidade e de melhoria contínua.

REFERENCIAS
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: Teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 2003. REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação
empresarial / comunicação institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986.
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4057635 - LUCIANA LARISSA GUIMARAES BARBOSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Impacto da Comunicação nas Organizações

INTRODUCAO

Considerando a importância da comunicação em diversos seguimentos e setores, e como isso deve ocorrer da melhor forma possível dentro da organização nos
dias de hoje. Mostrar-se o quão importante é o relacionamento dos setores dentro da organização, para atingir as metas e ter um bom clima organizacional. Buscar-
se compreender a importância do tema, através de treinamentos e temas diversificados voltado para a comunicação, trazendo assim, melhoria do clima
organizacional, motivação, necessidades de melhoria contínua e metas atingidas.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo mostrar a importância da comunicação entre os setores e a sua importância para atingir as metas. Tem ainda como objetivos
específicos elucidar a importância do papel da comunicação nos resultados organizacionais.

METODOLOGIA
Adotou se como metodologia pesquisas bibliográficas qualitativas, partindo de artigos e livros sobre o tema visando contemplar o processo de comunicação e sua
interação nas organizações.

RESULTADOS

Pode-se dizer que a comunicação é de grande importância para o melhor desenvolvimento das tarefas, resultados e para o sucesso da organização. Segundo Bueno
(2003, pg. 49) “A partir de 1990 a comunicação organizacional se desenvolveu a tal ponto que passou a ser vista de forma estratégica para as empresas, ou seja, se
tornou peça “chave” para os negócios”. É fundamental que a comunicação seja eficiente e eficaz dentro de uma empresa, dada a sua importância para o melhor
desenvolvimento das atividades nos setores e para o alcance dos resultados. Apresentar aos colabores de maneira clara o quanto o seu papel e sua atividade é de
suma importância para atingir as metas e se destacar no mercado, explicando ainda o quanto cada setor precisa do outro, e que, as atividades devem ser realizadas
de forma eficiente e eficaz em prol dos resultados e metas para o alcance do sucesso organizacional. Rego (1986, p.16) elucida " A organização persegue um
equilíbrio entre as partes que a formam. Seu equilíbrio é resultante da disposição ordenada entre suas partes. Essa integração é obtida graças ao processo
comunicacional. Pode-se afirmar, em consequência, que quando se organiza uma empresa, [...] na verdade está se organizando o processo de comunicação entre
suas partes.” A comunicação assertiva nas organizações traz motivação, produtividade, melhora o clima organizacional, bem como, resulta na valorização e
fortalecimento das organizações frente a concorrência.

CONCLUSOES

Diante do exposto conclui-se que a comunicação tem um papel fundamental nas organizações, uma vez que é fator indispensável para a execução do planejamento
estratégico e para atingir as metas e objetivos propostos. Conclui-se ainda que, a comunicação pode ser considerada como uma ferramenta de produtividade, uma
vez que, ao ser utilizada de forma assertiva entre os departamentos, elimina retrabalhos, minimiza desperdícios, agiliza processos e, consequentemente, possibilita
a implantação de uma cultura de qualidade e de melhoria contínua.

REFERENCIAS
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: Teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 2003. REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação
empresarial / comunicação institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986.
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4088883 - LARYSSA GOMES DOS SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Impacto da Comunicação nas Organizações

INTRODUCAO

Considerando a importância da comunicação em diversos seguimentos e setores, e como isso deve ocorrer da melhor forma possível dentro da organização nos
dias de hoje. Mostrar-se o quão importante é o relacionamento dos setores dentro da organização, para atingir as metas e ter um bom clima organizacional. Buscar-
se compreender a importância do tema, através de treinamentos e temas diversificados voltado para a comunicação, trazendo assim, melhoria do clima
organizacional, motivação, necessidades de melhoria contínua e metas atingidas.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo mostrar a importância da comunicação entre os setores e a sua importância para atingir as metas. Tem ainda como objetivos
específicos elucidar a importância do papel da comunicação nos resultados organizacionais.

METODOLOGIA
Adotou se como metodologia pesquisas bibliográficas qualitativas, partindo de artigos e livros sobre o tema visando contemplar o processo de comunicação e sua
interação nas organizações.

RESULTADOS

Pode-se dizer que a comunicação é de grande importância para o melhor desenvolvimento das tarefas, resultados e para o sucesso da organização. Segundo Bueno
(2003, pg. 49) “A partir de 1990 a comunicação organizacional se desenvolveu a tal ponto que passou a ser vista de forma estratégica para as empresas, ou seja, se
tornou peça “chave” para os negócios”. É fundamental que a comunicação seja eficiente e eficaz dentro de uma empresa, dada a sua importância para o melhor
desenvolvimento das atividades nos setores e para o alcance dos resultados. Apresentar aos colabores de maneira clara o quanto o seu papel e sua atividade é de
suma importância para atingir as metas e se destacar no mercado, explicando ainda o quanto cada setor precisa do outro, e que, as atividades devem ser realizadas
de forma eficiente e eficaz em prol dos resultados e metas para o alcance do sucesso organizacional. Rego (1986, p.16) elucida " A organização persegue um
equilíbrio entre as partes que a formam. Seu equilíbrio é resultante da disposição ordenada entre suas partes. Essa integração é obtida graças ao processo
comunicacional. Pode-se afirmar, em consequência, que quando se organiza uma empresa, [...] na verdade está se organizando o processo de comunicação entre
suas partes.” A comunicação assertiva nas organizações traz motivação, produtividade, melhora o clima organizacional, bem como, resulta na valorização e
fortalecimento das organizações frente a concorrência.

CONCLUSOES

Diante do exposto conclui-se que a comunicação tem um papel fundamental nas organizações, uma vez que é fator indispensável para a execução do planejamento
estratégico e para atingir as metas e objetivos propostos. Conclui-se ainda que, a comunicação pode ser considerada como uma ferramenta de produtividade, uma
vez que, ao ser utilizada de forma assertiva entre os departamentos, elimina retrabalhos, minimiza desperdícios, agiliza processos e, consequentemente, possibilita
a implantação de uma cultura de qualidade e de melhoria contínua.

REFERENCIAS
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: Teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 2003. REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação
empresarial / comunicação institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986.
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4130511 - MARIANA APARECIDA BALBINO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Impacto da Comunicação nas Organizações

INTRODUCAO

Considerando a importância da comunicação em diversos seguimentos e setores, e como isso deve ocorrer da melhor forma possível dentro da organização nos
dias de hoje. Mostrar-se o quão importante é o relacionamento dos setores dentro da organização, para atingir as metas e ter um bom clima organizacional. Buscar-
se compreender a importância do tema, através de treinamentos e temas diversificados voltado para a comunicação, trazendo assim, melhoria do clima
organizacional, motivação, necessidades de melhoria contínua e metas atingidas.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo mostrar a importância da comunicação entre os setores e a sua importância para atingir as metas. Tem ainda como objetivos
específicos elucidar a importância do papel da comunicação nos resultados organizacionais.

METODOLOGIA
Adotou se como metodologia pesquisas bibliográficas qualitativas, partindo de artigos e livros sobre o tema visando contemplar o processo de comunicação e sua
interação nas organizações.

RESULTADOS

Pode-se dizer que a comunicação é de grande importância para o melhor desenvolvimento das tarefas, resultados e para o sucesso da organização. Segundo Bueno
(2003, pg. 49) “A partir de 1990 a comunicação organizacional se desenvolveu a tal ponto que passou a ser vista de forma estratégica para as empresas, ou seja, se
tornou peça “chave” para os negócios”. É fundamental que a comunicação seja eficiente e eficaz dentro de uma empresa, dada a sua importância para o melhor
desenvolvimento das atividades nos setores e para o alcance dos resultados. Apresentar aos colabores de maneira clara o quanto o seu papel e sua atividade é de
suma importância para atingir as metas e se destacar no mercado, explicando ainda o quanto cada setor precisa do outro, e que, as atividades devem ser realizadas
de forma eficiente e eficaz em prol dos resultados e metas para o alcance do sucesso organizacional. Rego (1986, p.16) elucida " A organização persegue um
equilíbrio entre as partes que a formam. Seu equilíbrio é resultante da disposição ordenada entre suas partes. Essa integração é obtida graças ao processo
comunicacional. Pode-se afirmar, em consequência, que quando se organiza uma empresa, [...] na verdade está se organizando o processo de comunicação entre
suas partes.” A comunicação assertiva nas organizações traz motivação, produtividade, melhora o clima organizacional, bem como, resulta na valorização e
fortalecimento das organizações frente a concorrência.

CONCLUSOES

Diante do exposto conclui-se que a comunicação tem um papel fundamental nas organizações, uma vez que é fator indispensável para a execução do planejamento
estratégico e para atingir as metas e objetivos propostos. Conclui-se ainda que, a comunicação pode ser considerada como uma ferramenta de produtividade, uma
vez que, ao ser utilizada de forma assertiva entre os departamentos, elimina retrabalhos, minimiza desperdícios, agiliza processos e, consequentemente, possibilita
a implantação de uma cultura de qualidade e de melhoria contínua.

REFERENCIAS
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: Teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 2003. REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação
empresarial / comunicação institucional: conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986.
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3297594 - GABRIELA DA SILVA FERREIRA RAMOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Joao Henrique de Morais Ribeiro

TITULO EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE HANSENÍASE NO BRASIL

INTRODUCAO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, com predileção pela pele e nervos periféricos o que confere características
peculiares a esta enfermidade. O Brasil é o segundo país com mais casos no mundo, atrás apenas da Índia. Em 2018, foram registrados mais de 27 mil novos casos,
representando cerca de 93% das ocorrências registradas em países das Américas. Nesse contexto, estratégias são criadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) a fim de reduzir a prevalência da hanseníase desde a década de 90, visando que essa doença não seja mais um problema de saúde pública.

OBJETIVOS Analisar a trajetória nacional da política pública de saúde sobre Hanseníase.

METODOLOGIA
Estudo retrospectivo que utilizou políticas de saúde e os planos nacionais para controle, eliminação e vigilância de Hanseníase publicados entre 2006 e 2016. O
material bibliográfico foi extraído no site do Ministério da Saúde e analisado sobre os seguintes tópicos: objetivos, metas e estratégias previstas, sintetizados em
uma planilha no Excel ® confeccionada para este estudo. Foram excluídos os guias com recomendações clínicas para o tratamento da doença.

RESULTADOS

Foram analisados os seguintes documentos ministeriais: Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase em nível municipal (2006); Vigilância em Saúde: situação
epidemiológica da hanseníase no Brasil (2008); Plano integrado de ações estratégicas (2012); Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como
problema de saúde pública (2016). A meta de prevalência de 1 caso por 10.000 habitantes foi mantida em ambas as publicações e as estratégias se aperfeiçoaram
com o passar dos anos, uma vez que no documento de 2016 já foi possível considerar a uniformização do atendimento ao paciente acometido pela doença, nos
diversos âmbitos de atenção à saúde. Observou-se ainda, uma tendência de redução nos números detectados nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, enquanto nas
regiões Norte e Centro-Oeste verificou-se discreto aumento devido à baixa escolaridade. O município de São Paulo vem desde 2007 registrando quedas no número
de casos novos, atingindo em 2020 a meta da OMS, por meio da Campanha Anual realizada em janeiro, denominada Janeiro Roxo.

CONCLUSOES
A análise dos documentos ministeriais nos permitiu visualizar a capacitação permanente de profissionais, o reforço das ações de vigilância, as práticas educativas
com a população e a atualização dos sistemas de notificação compulsória como estratégias fundamentais para o controle eficaz da hanseníase e suas
consequências.

REFERENCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da Hanseníase como problema de saúde pública: manual técnico-operacional. Brasília:
Ministério da Saúde, 2016. 2. Ribeiro MDA et al. A visão do profissional enfermeiro sobre o tratamento da hanseníase na atenção básica. Rev Bras Promoç Saúde.
2017; 30(2): 221-228. 3. Organização Mundial da Saúde. Estratégia global para hanseníase 2016-2020: aceleração rumo a um mundo sem hanseníase. Genebra:
OMS; 2016
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4029461 - DEBORA SANTOS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e desenvolvimento: Peça chave para as organizações

INTRODUCAO

Para as organizações, a importância da área de treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) é notória, pois funcionários mal preparados podem ter resultados
desastrosos, como ineficiência e péssimo atendimento, redução de vendas, retrabalho e possíveis perdas substanciais. Diante disso, é necessário avaliar a
implantação do plano de T(#38)D, que proporcionará às organizações a possibilidade de profissionalizar seus colaboradores e oportunizar a maximização de
oportunidades frente à concorrência.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é verificar qual a influência do investimento em treinamento e desenvolvimento organizacionais, na produtividade e qualidade dos produtos
ou serviços de uma organização. Ainda como objetivos específicos propõe-se analisar e quais os tipos de treinamento são necessários para a minimização de
retrabalhos ou desperdício de insumos, bem como para atender com excelência os clientes.

METODOLOGIA
Adotou-se o método de pesquisa bibliográfica qualitativa da empresa, onde a fonte de informação foi conduzida por meio de consultas a livros, sites, artigos e
pesquisas realizadas na Internet.

RESULTADOS

Quando há a necessidade de afastamento de um colaborador, por um período de tempo, seja por férias, afastamento, licença maternidade ou qualquer outro motivo,
há de se substituir imediatamente estes colaboradores, para que não hajam efeitos negativos na performance da empresa. Estes colaboradores deverão estar
devidamente treinados e aptos à cumprir as tarefas, mantendo a qualidade e produtividade. O treinamento significa o preparo da pessoa para o cargo, enquanto o
propósito da educação e preparar a pessoa para o ambiente dentro ou fora do seu trabalho. (CHIAVENATO, 2009, P.388). Obviamente, é necessário instruir os
funcionários em suas funções específicas, dizer claramente a todos o que devem fazer durante o horário de trabalho e verificar se suas atribuições estão de acordo
com as descrições de funções. O Treinamento e Desenvolvimento vem justamente para dar apoio estratégico às empresas, servindo como ferramenta de
aperfeiçoamento do desempenho organizacional por excelência. Mas para isso deve enfrentar alguns desafios, como, por exemplo: identificar talentos, treinar e
desenvolvê-los, patrocinar e criatividade, valorizar a atitude empreendedora e fomentar avaliações. (REICHEL,2008, p. 12). Desta forma é possível verificar que os
colaboradores deverão ser treinados constantemente para ter seu desenvolvimento contínuo, considerando conhecimentos e habilidades que venham à reverter na
excelência no atendimento aos clientes e, consequentemente, maximização dos lucros organizacionais

CONCLUSOES

Face aos elementos analisados conclui-se que o investimento em treinamento e desenvolvimento é fundamental para se atingir as metas organizacionais, uma vez
que, ao manter colaboradores devidamente preparados para desempenhar diversas funções e substituir colegas, quando necessário, a produtividade e qualidade dos
serviços ou produtos, serão mantidos. O treinamento realizado de forma intensa e cíclica, tornará profícuo no sentido da eliminação de retrabalhos, desperdício de
insumos e menor reclamação ou devolução de produtos por parte dos clientes, revertendo em sucesso organizacional e êxito frente a concorrência.

REFERENCIAS
FRANCISCO, Lacombe, Recursos Humanos Princípios e tendências, São Paulo,2015 MEISTER, J. C. Educação corporativa. São Paulo: Makron Books, 1999. REICHEL,
Harduin, Treinamento e Desenvolvimento, Curitiba, 2008.
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4067363 - DANIELA CLEMENTINO RODRIGUES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e desenvolvimento: Peça chave para as organizações

INTRODUCAO

Para as organizações, a importância da área de treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) é notória, pois funcionários mal preparados podem ter resultados
desastrosos, como ineficiência e péssimo atendimento, redução de vendas, retrabalho e possíveis perdas substanciais. Diante disso, é necessário avaliar a
implantação do plano de T(#38)D, que proporcionará às organizações a possibilidade de profissionalizar seus colaboradores e oportunizar a maximização de
oportunidades frente à concorrência.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é verificar qual a influência do investimento em treinamento e desenvolvimento organizacionais, na produtividade e qualidade dos produtos
ou serviços de uma organização. Ainda como objetivos específicos propõe-se analisar e quais os tipos de treinamento são necessários para a minimização de
retrabalhos ou desperdício de insumos, bem como para atender com excelência os clientes.

METODOLOGIA
Adotou-se o método de pesquisa bibliográfica qualitativa da empresa, onde a fonte de informação foi conduzida por meio de consultas a livros, sites, artigos e
pesquisas realizadas na Internet.

RESULTADOS

Quando há a necessidade de afastamento de um colaborador, por um período de tempo, seja por férias, afastamento, licença maternidade ou qualquer outro motivo,
há de se substituir imediatamente estes colaboradores, para que não hajam efeitos negativos na performance da empresa. Estes colaboradores deverão estar
devidamente treinados e aptos à cumprir as tarefas, mantendo a qualidade e produtividade. O treinamento significa o preparo da pessoa para o cargo, enquanto o
propósito da educação e preparar a pessoa para o ambiente dentro ou fora do seu trabalho. (CHIAVENATO, 2009, P.388). Obviamente, é necessário instruir os
funcionários em suas funções específicas, dizer claramente a todos o que devem fazer durante o horário de trabalho e verificar se suas atribuições estão de acordo
com as descrições de funções. O Treinamento e Desenvolvimento vem justamente para dar apoio estratégico às empresas, servindo como ferramenta de
aperfeiçoamento do desempenho organizacional por excelência. Mas para isso deve enfrentar alguns desafios, como, por exemplo: identificar talentos, treinar e
desenvolvê-los, patrocinar e criatividade, valorizar a atitude empreendedora e fomentar avaliações. (REICHEL,2008, p. 12). Desta forma é possível verificar que os
colaboradores deverão ser treinados constantemente para ter seu desenvolvimento contínuo, considerando conhecimentos e habilidades que venham à reverter na
excelência no atendimento aos clientes e, consequentemente, maximização dos lucros organizacionais

CONCLUSOES

Face aos elementos analisados conclui-se que o investimento em treinamento e desenvolvimento é fundamental para se atingir as metas organizacionais, uma vez
que, ao manter colaboradores devidamente preparados para desempenhar diversas funções e substituir colegas, quando necessário, a produtividade e qualidade dos
serviços ou produtos, serão mantidos. O treinamento realizado de forma intensa e cíclica, tornará profícuo no sentido da eliminação de retrabalhos, desperdício de
insumos e menor reclamação ou devolução de produtos por parte dos clientes, revertendo em sucesso organizacional e êxito frente a concorrência.

REFERENCIAS
FRANCISCO, Lacombe, Recursos Humanos Princípios e tendências, São Paulo,2015 MEISTER, J. C. Educação corporativa. São Paulo: Makron Books, 1999. REICHEL,
Harduin, Treinamento e Desenvolvimento, Curitiba, 2008.
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4075315 - STEPHANIE ALENCAR DE PAULA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e desenvolvimento: Peça chave para as organizações

INTRODUCAO

Para as organizações, a importância da área de treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) é notória, pois funcionários mal preparados podem ter resultados
desastrosos, como ineficiência e péssimo atendimento, redução de vendas, retrabalho e possíveis perdas substanciais. Diante disso, é necessário avaliar a
implantação do plano de T(#38)D, que proporcionará às organizações a possibilidade de profissionalizar seus colaboradores e oportunizar a maximização de
oportunidades frente à concorrência.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é verificar qual a influência do investimento em treinamento e desenvolvimento organizacionais, na produtividade e qualidade dos produtos
ou serviços de uma organização. Ainda como objetivos específicos propõe-se analisar e quais os tipos de treinamento são necessários para a minimização de
retrabalhos ou desperdício de insumos, bem como para atender com excelência os clientes.

METODOLOGIA
Adotou-se o método de pesquisa bibliográfica qualitativa da empresa, onde a fonte de informação foi conduzida por meio de consultas a livros, sites, artigos e
pesquisas realizadas na Internet.

RESULTADOS

Quando há a necessidade de afastamento de um colaborador, por um período de tempo, seja por férias, afastamento, licença maternidade ou qualquer outro motivo,
há de se substituir imediatamente estes colaboradores, para que não hajam efeitos negativos na performance da empresa. Estes colaboradores deverão estar
devidamente treinados e aptos à cumprir as tarefas, mantendo a qualidade e produtividade. O treinamento significa o preparo da pessoa para o cargo, enquanto o
propósito da educação e preparar a pessoa para o ambiente dentro ou fora do seu trabalho. (CHIAVENATO, 2009, P.388). Obviamente, é necessário instruir os
funcionários em suas funções específicas, dizer claramente a todos o que devem fazer durante o horário de trabalho e verificar se suas atribuições estão de acordo
com as descrições de funções. O Treinamento e Desenvolvimento vem justamente para dar apoio estratégico às empresas, servindo como ferramenta de
aperfeiçoamento do desempenho organizacional por excelência. Mas para isso deve enfrentar alguns desafios, como, por exemplo: identificar talentos, treinar e
desenvolvê-los, patrocinar e criatividade, valorizar a atitude empreendedora e fomentar avaliações. (REICHEL,2008, p. 12). Desta forma é possível verificar que os
colaboradores deverão ser treinados constantemente para ter seu desenvolvimento contínuo, considerando conhecimentos e habilidades que venham à reverter na
excelência no atendimento aos clientes e, consequentemente, maximização dos lucros organizacionais

CONCLUSOES

Face aos elementos analisados conclui-se que o investimento em treinamento e desenvolvimento é fundamental para se atingir as metas organizacionais, uma vez
que, ao manter colaboradores devidamente preparados para desempenhar diversas funções e substituir colegas, quando necessário, a produtividade e qualidade dos
serviços ou produtos, serão mantidos. O treinamento realizado de forma intensa e cíclica, tornará profícuo no sentido da eliminação de retrabalhos, desperdício de
insumos e menor reclamação ou devolução de produtos por parte dos clientes, revertendo em sucesso organizacional e êxito frente a concorrência.

REFERENCIAS
FRANCISCO, Lacombe, Recursos Humanos Princípios e tendências, São Paulo,2015 MEISTER, J. C. Educação corporativa. São Paulo: Makron Books, 1999. REICHEL,
Harduin, Treinamento e Desenvolvimento, Curitiba, 2008.
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4076745 - THAIS DE PAULA GONDIM 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e desenvolvimento: Peça chave para as organizações

INTRODUCAO

Para as organizações, a importância da área de treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) é notória, pois funcionários mal preparados podem ter resultados
desastrosos, como ineficiência e péssimo atendimento, redução de vendas, retrabalho e possíveis perdas substanciais. Diante disso, é necessário avaliar a
implantação do plano de T(#38)D, que proporcionará às organizações a possibilidade de profissionalizar seus colaboradores e oportunizar a maximização de
oportunidades frente à concorrência.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é verificar qual a influência do investimento em treinamento e desenvolvimento organizacionais, na produtividade e qualidade dos produtos
ou serviços de uma organização. Ainda como objetivos específicos propõe-se analisar e quais os tipos de treinamento são necessários para a minimização de
retrabalhos ou desperdício de insumos, bem como para atender com excelência os clientes.

METODOLOGIA
Adotou-se o método de pesquisa bibliográfica qualitativa da empresa, onde a fonte de informação foi conduzida por meio de consultas a livros, sites, artigos e
pesquisas realizadas na Internet.

RESULTADOS

Quando há a necessidade de afastamento de um colaborador, por um período de tempo, seja por férias, afastamento, licença maternidade ou qualquer outro motivo,
há de se substituir imediatamente estes colaboradores, para que não hajam efeitos negativos na performance da empresa. Estes colaboradores deverão estar
devidamente treinados e aptos à cumprir as tarefas, mantendo a qualidade e produtividade. O treinamento significa o preparo da pessoa para o cargo, enquanto o
propósito da educação e preparar a pessoa para o ambiente dentro ou fora do seu trabalho. (CHIAVENATO, 2009, P.388). Obviamente, é necessário instruir os
funcionários em suas funções específicas, dizer claramente a todos o que devem fazer durante o horário de trabalho e verificar se suas atribuições estão de acordo
com as descrições de funções. O Treinamento e Desenvolvimento vem justamente para dar apoio estratégico às empresas, servindo como ferramenta de
aperfeiçoamento do desempenho organizacional por excelência. Mas para isso deve enfrentar alguns desafios, como, por exemplo: identificar talentos, treinar e
desenvolvê-los, patrocinar e criatividade, valorizar a atitude empreendedora e fomentar avaliações. (REICHEL,2008, p. 12). Desta forma é possível verificar que os
colaboradores deverão ser treinados constantemente para ter seu desenvolvimento contínuo, considerando conhecimentos e habilidades que venham à reverter na
excelência no atendimento aos clientes e, consequentemente, maximização dos lucros organizacionais

CONCLUSOES

Face aos elementos analisados conclui-se que o investimento em treinamento e desenvolvimento é fundamental para se atingir as metas organizacionais, uma vez
que, ao manter colaboradores devidamente preparados para desempenhar diversas funções e substituir colegas, quando necessário, a produtividade e qualidade dos
serviços ou produtos, serão mantidos. O treinamento realizado de forma intensa e cíclica, tornará profícuo no sentido da eliminação de retrabalhos, desperdício de
insumos e menor reclamação ou devolução de produtos por parte dos clientes, revertendo em sucesso organizacional e êxito frente a concorrência.

REFERENCIAS
FRANCISCO, Lacombe, Recursos Humanos Princípios e tendências, São Paulo,2015 MEISTER, J. C. Educação corporativa. São Paulo: Makron Books, 1999. REICHEL,
Harduin, Treinamento e Desenvolvimento, Curitiba, 2008.
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4088808 - CAMILA LIMA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Treinamento e desenvolvimento: Peça chave para as organizações

INTRODUCAO

Para as organizações, a importância da área de treinamento e desenvolvimento (T(#38)D) é notória, pois funcionários mal preparados podem ter resultados
desastrosos, como ineficiência e péssimo atendimento, redução de vendas, retrabalho e possíveis perdas substanciais. Diante disso, é necessário avaliar a
implantação do plano de T(#38)D, que proporcionará às organizações a possibilidade de profissionalizar seus colaboradores e oportunizar a maximização de
oportunidades frente à concorrência.

OBJETIVOS
O objetivo deste artigo é verificar qual a influência do investimento em treinamento e desenvolvimento organizacionais, na produtividade e qualidade dos produtos
ou serviços de uma organização. Ainda como objetivos específicos propõe-se analisar e quais os tipos de treinamento são necessários para a minimização de
retrabalhos ou desperdício de insumos, bem como para atender com excelência os clientes.

METODOLOGIA
Adotou-se o método de pesquisa bibliográfica qualitativa da empresa, onde a fonte de informação foi conduzida por meio de consultas a livros, sites, artigos e
pesquisas realizadas na Internet.

RESULTADOS

Quando há a necessidade de afastamento de um colaborador, por um período de tempo, seja por férias, afastamento, licença maternidade ou qualquer outro motivo,
há de se substituir imediatamente estes colaboradores, para que não hajam efeitos negativos na performance da empresa. Estes colaboradores deverão estar
devidamente treinados e aptos à cumprir as tarefas, mantendo a qualidade e produtividade. O treinamento significa o preparo da pessoa para o cargo, enquanto o
propósito da educação e preparar a pessoa para o ambiente dentro ou fora do seu trabalho. (CHIAVENATO, 2009, P.388). Obviamente, é necessário instruir os
funcionários em suas funções específicas, dizer claramente a todos o que devem fazer durante o horário de trabalho e verificar se suas atribuições estão de acordo
com as descrições de funções. O Treinamento e Desenvolvimento vem justamente para dar apoio estratégico às empresas, servindo como ferramenta de
aperfeiçoamento do desempenho organizacional por excelência. Mas para isso deve enfrentar alguns desafios, como, por exemplo: identificar talentos, treinar e
desenvolvê-los, patrocinar e criatividade, valorizar a atitude empreendedora e fomentar avaliações. (REICHEL,2008, p. 12). Desta forma é possível verificar que os
colaboradores deverão ser treinados constantemente para ter seu desenvolvimento contínuo, considerando conhecimentos e habilidades que venham à reverter na
excelência no atendimento aos clientes e, consequentemente, maximização dos lucros organizacionais

CONCLUSOES

Face aos elementos analisados conclui-se que o investimento em treinamento e desenvolvimento é fundamental para se atingir as metas organizacionais, uma vez
que, ao manter colaboradores devidamente preparados para desempenhar diversas funções e substituir colegas, quando necessário, a produtividade e qualidade dos
serviços ou produtos, serão mantidos. O treinamento realizado de forma intensa e cíclica, tornará profícuo no sentido da eliminação de retrabalhos, desperdício de
insumos e menor reclamação ou devolução de produtos por parte dos clientes, revertendo em sucesso organizacional e êxito frente a concorrência.

REFERENCIAS
FRANCISCO, Lacombe, Recursos Humanos Princípios e tendências, São Paulo,2015 MEISTER, J. C. Educação corporativa. São Paulo: Makron Books, 1999. REICHEL,
Harduin, Treinamento e Desenvolvimento, Curitiba, 2008.
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3480054 - FRANCISCA EDNA DA SILVA FACANHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO
VERIFICAR O EFEITO DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL E A MASSAGEM MODELADORA ASSOCIADA À ELETROTERAPIA EM FIBRO EDEMA GELÓIDE: Revisão de
Literatura.

INTRODUCAO

Introdução: Fibro Edema Géloide, é um dos assuntos mais frequente no mundo da estética, principalmente no sexo feminino, trata-se do acúmulo de gordura em
determinado local do corpo, costuma ser mais visível nas áreas como: região glútea, posterior da coxa interna e externamente e quadril. Podendo ser classificada em
quatro estágios sendo eles: Grau I: visualizada através da contração muscular voluntária ou pregueamento da pele, sendo mais comum em adolescentes, Grau II: as
ondulações são visíveis sem a contratação voluntária, sendo possível sentir alguns nódulos, Grau III: os nódulos são bastante perceptíveis, demonstrando aparente
em qualquer posição, pode haver dor e palpação, Grau IV: tem a mesma característica do grau III, os nódulos constituem-se como um tecido duro, firme e mais
doloroso

OBJETIVOS Objetivo: Verificar os efeitos da drenagem linfática manual associada com a massagem modeladora em Fibro edema Gelóide grau II.

METODOLOGIA
Metodologia: Trase-se de uma revisão de literatura, foi realizado uma pesquisa com artigos científicos sobre Verificar o efeito da Drenagem Linfática e a Massagem
Modeladora á Eletroterapia em Fibro Edema Gelóide, a partir das bases de dados pesquisa de artigos científicos.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclusão: O estudo realizado foi baseado em pesquisas de artigos de estudo de caso, mostrou que a endermoterapia, massagem modeladora, ultrassom com
ativos são eficazes ao tratamento de fibro edema gelóide, já a drenagem linfática sem estar associada algun outro tratamento não obteve resultados positivo.
Lembrando que pra qualquer tratamento escolhido ao tratamento de fibro edema gelóide associado a hábitos de vida saudável, boa alimentação, prática de
atividades físicas se mostrará mais efetivo.

REFERENCIAS

Referencias: 1- Modesto AAV, Pires LR, Oliveira A.L, Kamizato KK. O uso da microdermoabrasão com peeling de diamante associado ao ácido glicólico no tratamento
de estrias nacaradas. Revista eletrônica método do saber ano 11, número 17, jun-set 2019. [acesso em 19 de março de 2020] Disponível em:
https://famesp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Revista_17-ed_ano-11_maio-set-2019.pdf 2- Costa PM, Mejia DPM. Efeitos fisiológicos da endermoterapia
combinados a massagem modeladora no tratamento de gordura localizada na região do abdômen. Uma revisão bibliográfica. Pós-graduação em fisioterapia em
dermatofuncional Faculdade Cambury 2013. [acesso em 18 de março de 2020] Disponivél em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/92_-
_Efeitos_fisiol._da_endermot._combinados_a_massagem_modeladora_no_tto_de_gordura_localizada_na_regiYo_do_abdYme.pdf 3- Cavalcanti J M. Bem-estar: a
visão feminina sobre o fibro edema gelóide Fisioterapia Brasil, volume 14 número 2 março/abril de 2013. [acesso em: 20 de março de 2020] Disponível em:
http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/375
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3672778 - RAQUEL ALMEIDA DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO
VERIFICAR O EFEITO DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL E A MASSAGEM MODELADORA ASSOCIADA À ELETROTERAPIA EM FIBRO EDEMA GELÓIDE: Revisão de
Literatura.

INTRODUCAO

Introdução: Fibro Edema Géloide, é um dos assuntos mais frequente no mundo da estética, principalmente no sexo feminino, trata-se do acúmulo de gordura em
determinado local do corpo, costuma ser mais visível nas áreas como: região glútea, posterior da coxa interna e externamente e quadril. Podendo ser classificada em
quatro estágios sendo eles: Grau I: visualizada através da contração muscular voluntária ou pregueamento da pele, sendo mais comum em adolescentes, Grau II: as
ondulações são visíveis sem a contratação voluntária, sendo possível sentir alguns nódulos, Grau III: os nódulos são bastante perceptíveis, demonstrando aparente
em qualquer posição, pode haver dor e palpação, Grau IV: tem a mesma característica do grau III, os nódulos constituem-se como um tecido duro, firme e mais
doloroso

OBJETIVOS Objetivo: Verificar os efeitos da drenagem linfática manual associada com a massagem modeladora em Fibro edema Gelóide grau II.

METODOLOGIA
Metodologia: Trase-se de uma revisão de literatura, foi realizado uma pesquisa com artigos científicos sobre Verificar o efeito da Drenagem Linfática e a Massagem
Modeladora á Eletroterapia em Fibro Edema Gelóide, a partir das bases de dados pesquisa de artigos científicos.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclusão: O estudo realizado foi baseado em pesquisas de artigos de estudo de caso, mostrou que a endermoterapia, massagem modeladora, ultrassom com
ativos são eficazes ao tratamento de fibro edema gelóide, já a drenagem linfática sem estar associada algun outro tratamento não obteve resultados positivo.
Lembrando que pra qualquer tratamento escolhido ao tratamento de fibro edema gelóide associado a hábitos de vida saudável, boa alimentação, prática de
atividades físicas se mostrará mais efetivo.

REFERENCIAS

Referencias: 1- Modesto AAV, Pires LR, Oliveira A.L, Kamizato KK. O uso da microdermoabrasão com peeling de diamante associado ao ácido glicólico no tratamento
de estrias nacaradas. Revista eletrônica método do saber ano 11, número 17, jun-set 2019. [acesso em 19 de março de 2020] Disponível em:
https://famesp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Revista_17-ed_ano-11_maio-set-2019.pdf 2- Costa PM, Mejia DPM. Efeitos fisiológicos da endermoterapia
combinados a massagem modeladora no tratamento de gordura localizada na região do abdômen. Uma revisão bibliográfica. Pós-graduação em fisioterapia em
dermatofuncional Faculdade Cambury 2013. [acesso em 18 de março de 2020] Disponivél em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/92_-
_Efeitos_fisiol._da_endermot._combinados_a_massagem_modeladora_no_tto_de_gordura_localizada_na_regiYo_do_abdYme.pdf 3- Cavalcanti J M. Bem-estar: a
visão feminina sobre o fibro edema gelóide Fisioterapia Brasil, volume 14 número 2 março/abril de 2013. [acesso em: 20 de março de 2020] Disponível em:
http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/375
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4185854 - JULIANA ALBERTINI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Luciana Gotardo

TITULO
VERIFICAR O EFEITO DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL E A MASSAGEM MODELADORA ASSOCIADA À ELETROTERAPIA EM FIBRO EDEMA GELÓIDE: Revisão de
Literatura.

INTRODUCAO

Introdução: Fibro Edema Géloide, é um dos assuntos mais frequente no mundo da estética, principalmente no sexo feminino, trata-se do acúmulo de gordura em
determinado local do corpo, costuma ser mais visível nas áreas como: região glútea, posterior da coxa interna e externamente e quadril. Podendo ser classificada em
quatro estágios sendo eles: Grau I: visualizada através da contração muscular voluntária ou pregueamento da pele, sendo mais comum em adolescentes, Grau II: as
ondulações são visíveis sem a contratação voluntária, sendo possível sentir alguns nódulos, Grau III: os nódulos são bastante perceptíveis, demonstrando aparente
em qualquer posição, pode haver dor e palpação, Grau IV: tem a mesma característica do grau III, os nódulos constituem-se como um tecido duro, firme e mais
doloroso

OBJETIVOS Objetivo: Verificar os efeitos da drenagem linfática manual associada com a massagem modeladora em Fibro edema Gelóide grau II.

METODOLOGIA
Metodologia: Trase-se de uma revisão de literatura, foi realizado uma pesquisa com artigos científicos sobre Verificar o efeito da Drenagem Linfática e a Massagem
Modeladora á Eletroterapia em Fibro Edema Gelóide, a partir das bases de dados pesquisa de artigos científicos.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclusão: O estudo realizado foi baseado em pesquisas de artigos de estudo de caso, mostrou que a endermoterapia, massagem modeladora, ultrassom com
ativos são eficazes ao tratamento de fibro edema gelóide, já a drenagem linfática sem estar associada algun outro tratamento não obteve resultados positivo.
Lembrando que pra qualquer tratamento escolhido ao tratamento de fibro edema gelóide associado a hábitos de vida saudável, boa alimentação, prática de
atividades físicas se mostrará mais efetivo.

REFERENCIAS

Referencias: 1- Modesto AAV, Pires LR, Oliveira A.L, Kamizato KK. O uso da microdermoabrasão com peeling de diamante associado ao ácido glicólico no tratamento
de estrias nacaradas. Revista eletrônica método do saber ano 11, número 17, jun-set 2019. [acesso em 19 de março de 2020] Disponível em:
https://famesp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Revista_17-ed_ano-11_maio-set-2019.pdf 2- Costa PM, Mejia DPM. Efeitos fisiológicos da endermoterapia
combinados a massagem modeladora no tratamento de gordura localizada na região do abdômen. Uma revisão bibliográfica. Pós-graduação em fisioterapia em
dermatofuncional Faculdade Cambury 2013. [acesso em 18 de março de 2020] Disponivél em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/92_-
_Efeitos_fisiol._da_endermot._combinados_a_massagem_modeladora_no_tto_de_gordura_localizada_na_regiYo_do_abdYme.pdf 3- Cavalcanti J M. Bem-estar: a
visão feminina sobre o fibro edema gelóide Fisioterapia Brasil, volume 14 número 2 março/abril de 2013. [acesso em: 20 de março de 2020] Disponível em:
http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/375

Página 700



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11541 Saúde Coletiva 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4237421 - JULIANA VITORIA QUEIROZ SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo
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TITULO
VERIFICAR O EFEITO DA DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL E A MASSAGEM MODELADORA ASSOCIADA À ELETROTERAPIA EM FIBRO EDEMA GELÓIDE: Revisão de
Literatura.

INTRODUCAO

Introdução: Fibro Edema Géloide, é um dos assuntos mais frequente no mundo da estética, principalmente no sexo feminino, trata-se do acúmulo de gordura em
determinado local do corpo, costuma ser mais visível nas áreas como: região glútea, posterior da coxa interna e externamente e quadril. Podendo ser classificada em
quatro estágios sendo eles: Grau I: visualizada através da contração muscular voluntária ou pregueamento da pele, sendo mais comum em adolescentes, Grau II: as
ondulações são visíveis sem a contratação voluntária, sendo possível sentir alguns nódulos, Grau III: os nódulos são bastante perceptíveis, demonstrando aparente
em qualquer posição, pode haver dor e palpação, Grau IV: tem a mesma característica do grau III, os nódulos constituem-se como um tecido duro, firme e mais
doloroso

OBJETIVOS Objetivo: Verificar os efeitos da drenagem linfática manual associada com a massagem modeladora em Fibro edema Gelóide grau II.

METODOLOGIA
Metodologia: Trase-se de uma revisão de literatura, foi realizado uma pesquisa com artigos científicos sobre Verificar o efeito da Drenagem Linfática e a Massagem
Modeladora á Eletroterapia em Fibro Edema Gelóide, a partir das bases de dados pesquisa de artigos científicos.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclusão: O estudo realizado foi baseado em pesquisas de artigos de estudo de caso, mostrou que a endermoterapia, massagem modeladora, ultrassom com
ativos são eficazes ao tratamento de fibro edema gelóide, já a drenagem linfática sem estar associada algun outro tratamento não obteve resultados positivo.
Lembrando que pra qualquer tratamento escolhido ao tratamento de fibro edema gelóide associado a hábitos de vida saudável, boa alimentação, prática de
atividades físicas se mostrará mais efetivo.

REFERENCIAS

Referencias: 1- Modesto AAV, Pires LR, Oliveira A.L, Kamizato KK. O uso da microdermoabrasão com peeling de diamante associado ao ácido glicólico no tratamento
de estrias nacaradas. Revista eletrônica método do saber ano 11, número 17, jun-set 2019. [acesso em 19 de março de 2020] Disponível em:
https://famesp.com.br/wp-content/uploads/2019/06/Revista_17-ed_ano-11_maio-set-2019.pdf 2- Costa PM, Mejia DPM. Efeitos fisiológicos da endermoterapia
combinados a massagem modeladora no tratamento de gordura localizada na região do abdômen. Uma revisão bibliográfica. Pós-graduação em fisioterapia em
dermatofuncional Faculdade Cambury 2013. [acesso em 18 de março de 2020] Disponivél em: https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/92_-
_Efeitos_fisiol._da_endermot._combinados_a_massagem_modeladora_no_tto_de_gordura_localizada_na_regiYo_do_abdYme.pdf 3- Cavalcanti J M. Bem-estar: a
visão feminina sobre o fibro edema gelóide Fisioterapia Brasil, volume 14 número 2 março/abril de 2013. [acesso em: 20 de março de 2020] Disponível em:
http://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/375
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TITULO CUIDADO AOS PSYCHOPATHAS: O QUE DIZ O PRIMEIRO LIVRO DE ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA BRASILEIRO?

INTRODUCAO
A análise histórica do manual "Cuidado aos Psychophathas" de Antônio Carlos Pacheco e Silva foi publicado em 1930, e constitui-se no primeiro livro de
Enfermagem Psiquiátrica brasileiro.

OBJETIVOS
Este estudo objetivou em identificar a contribuição do livro na formação da Enfermagem Psiquiátrica Brasileira, descobrir(#38)#8239;as possibilidades de
tratamento propostas e levantar o que era considerado doença mental, como as doenças eram classificadas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa documental realizada a partir da análise do manual intitulado Cuidados aos Psychopathas publicado em 1930 por Antônio Carlos Pacheco
e Silva. À luz de uma perspectiva histórica, foi realizada a análise documental, afim de desenvolver o trabalho analítico, foram utilizadas referências bibliográficas
sobre o momento sócio-histórico que influenciou a elaboração do Manual.

RESULTADOS

Pacheco e Silva nasceu na cidade de São Paulo no dia 29 de maio de 1898, descendente de tradicional família de Itu (SP). Em 1915 ingressou na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, pela qual se formou em 1920 e, posteriormente, se doutorou. Fez cursos de aperfeiçoamento em várias clínicas européias, entre as quais
a Clínica Charcol, do professor Pierre Marie, na Salpetrière, na França. Especializou- se em neurologia e psiquiatria na Faculdade de Medicina de Paris e, de volta ao
Brasil, passou a trabalhar no Hospital de Juquery, em São Paulo, do qual se tornou diretor em 1923 (TARELOW, 2011). Preocupado com a evolução e a qualificação
da enfermagem brasileira, na psiquiatria, Pacheco e Silva, lançou a literatura em questão, julgando ser urgente a implementação desse manual no sistema de saúde
da época. A prática na enfermagem psiquiátrica foi considerada como objeto de estudo do livro de Pacheco e Silva (1930), devido à sua importância no processo de
construção e consolidação do modelo de exclusão higienista, no interior do espaço assistencial, que na época também poderia ser caracterizado como asilar. Neste
cenário, pautado pelo asilamento, pela exclusão e pelo tratamento moral, a enfermagem assumiu papel garantido.

CONCLUSOES

O Livro tem sua contribuição à medida que se trata de um primeiro olhar voltado ao doente psiquiátrico e as possibilidades de atuação do profissional de
Enfermagem, que carecia de uma formação mais estruturada, uma vez que a profissão ainda se iniciava no país. Entretanto, o manual foi escrito por um médico, que
prescrevia ao Enfermeiro a necessidade da tutela médica e o rigor dos tratamentos a serem seguidos, condizentes à proposta terapêutica do início do século XX. O
doente mental era antes de tudo marginalizado, visto que muitos comportamentos de ordem moral eram considerados doenças psiquiátricas.

REFERENCIAS

PACHECO E SILVA, A. C. Cuidados aos Psychopathas. São Paulo, Brasil: Officinas Graphicas do Hospital do Juquery. 1930. POLUBRIAGINOF, C. et al. Enfermagem
psiquiátrica: análise do Manual Cuidados aos Psychopathas. Rev. de Enfermagem Referência. Série IV, n.9, 2016. TARELOW, G.Q. A moral, política e algumas
questões científicas presentes no hospital do Juquery: Abordagens de Pacheco e Silva 1923–1950. n.51, 2011. Disponível em:
(#60)http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/(#62) Acesso em: 20/08/2020
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Claudia Polubriaginof

TITULO CUIDADO AOS PSYCHOPATHAS: O QUE DIZ O PRIMEIRO LIVRO DE ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA BRASILEIRO?

INTRODUCAO
A análise histórica do manual "Cuidado aos Psychophathas" de Antônio Carlos Pacheco e Silva foi publicado em 1930, e constitui-se no primeiro livro de
Enfermagem Psiquiátrica brasileiro.

OBJETIVOS
Este estudo objetivou em identificar a contribuição do livro na formação da Enfermagem Psiquiátrica Brasileira, descobrir(#38)#8239;as possibilidades de
tratamento propostas e levantar o que era considerado doença mental, como as doenças eram classificadas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa documental realizada a partir da análise do manual intitulado Cuidados aos Psychopathas publicado em 1930 por Antônio Carlos Pacheco
e Silva. À luz de uma perspectiva histórica, foi realizada a análise documental, afim de desenvolver o trabalho analítico, foram utilizadas referências bibliográficas
sobre o momento sócio-histórico que influenciou a elaboração do Manual.

RESULTADOS

Pacheco e Silva nasceu na cidade de São Paulo no dia 29 de maio de 1898, descendente de tradicional família de Itu (SP). Em 1915 ingressou na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, pela qual se formou em 1920 e, posteriormente, se doutorou. Fez cursos de aperfeiçoamento em várias clínicas européias, entre as quais
a Clínica Charcol, do professor Pierre Marie, na Salpetrière, na França. Especializou- se em neurologia e psiquiatria na Faculdade de Medicina de Paris e, de volta ao
Brasil, passou a trabalhar no Hospital de Juquery, em São Paulo, do qual se tornou diretor em 1923 (TARELOW, 2011). Preocupado com a evolução e a qualificação
da enfermagem brasileira, na psiquiatria, Pacheco e Silva, lançou a literatura em questão, julgando ser urgente a implementação desse manual no sistema de saúde
da época. A prática na enfermagem psiquiátrica foi considerada como objeto de estudo do livro de Pacheco e Silva (1930), devido à sua importância no processo de
construção e consolidação do modelo de exclusão higienista, no interior do espaço assistencial, que na época também poderia ser caracterizado como asilar. Neste
cenário, pautado pelo asilamento, pela exclusão e pelo tratamento moral, a enfermagem assumiu papel garantido.

CONCLUSOES

O Livro tem sua contribuição à medida que se trata de um primeiro olhar voltado ao doente psiquiátrico e as possibilidades de atuação do profissional de
Enfermagem, que carecia de uma formação mais estruturada, uma vez que a profissão ainda se iniciava no país. Entretanto, o manual foi escrito por um médico, que
prescrevia ao Enfermeiro a necessidade da tutela médica e o rigor dos tratamentos a serem seguidos, condizentes à proposta terapêutica do início do século XX. O
doente mental era antes de tudo marginalizado, visto que muitos comportamentos de ordem moral eram considerados doenças psiquiátricas.

REFERENCIAS

PACHECO E SILVA, A. C. Cuidados aos Psychopathas. São Paulo, Brasil: Officinas Graphicas do Hospital do Juquery. 1930. POLUBRIAGINOF, C. et al. Enfermagem
psiquiátrica: análise do Manual Cuidados aos Psychopathas. Rev. de Enfermagem Referência. Série IV, n.9, 2016. TARELOW, G.Q. A moral, política e algumas
questões científicas presentes no hospital do Juquery: Abordagens de Pacheco e Silva 1923–1950. n.51, 2011. Disponível em:
(#60)http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/(#62) Acesso em: 20/08/2020
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TITULO CUIDADO AOS PSYCHOPATHAS: O QUE DIZ O PRIMEIRO LIVRO DE ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA BRASILEIRO?

INTRODUCAO
A análise histórica do manual "Cuidado aos Psychophathas" de Antônio Carlos Pacheco e Silva foi publicado em 1930, e constitui-se no primeiro livro de
Enfermagem Psiquiátrica brasileiro.

OBJETIVOS
Este estudo objetivou em identificar a contribuição do livro na formação da Enfermagem Psiquiátrica Brasileira, descobrir(#38)#8239;as possibilidades de
tratamento propostas e levantar o que era considerado doença mental, como as doenças eram classificadas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa documental realizada a partir da análise do manual intitulado Cuidados aos Psychopathas publicado em 1930 por Antônio Carlos Pacheco
e Silva. À luz de uma perspectiva histórica, foi realizada a análise documental, afim de desenvolver o trabalho analítico, foram utilizadas referências bibliográficas
sobre o momento sócio-histórico que influenciou a elaboração do Manual.

RESULTADOS

Pacheco e Silva nasceu na cidade de São Paulo no dia 29 de maio de 1898, descendente de tradicional família de Itu (SP). Em 1915 ingressou na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, pela qual se formou em 1920 e, posteriormente, se doutorou. Fez cursos de aperfeiçoamento em várias clínicas européias, entre as quais
a Clínica Charcol, do professor Pierre Marie, na Salpetrière, na França. Especializou- se em neurologia e psiquiatria na Faculdade de Medicina de Paris e, de volta ao
Brasil, passou a trabalhar no Hospital de Juquery, em São Paulo, do qual se tornou diretor em 1923 (TARELOW, 2011). Preocupado com a evolução e a qualificação
da enfermagem brasileira, na psiquiatria, Pacheco e Silva, lançou a literatura em questão, julgando ser urgente a implementação desse manual no sistema de saúde
da época. A prática na enfermagem psiquiátrica foi considerada como objeto de estudo do livro de Pacheco e Silva (1930), devido à sua importância no processo de
construção e consolidação do modelo de exclusão higienista, no interior do espaço assistencial, que na época também poderia ser caracterizado como asilar. Neste
cenário, pautado pelo asilamento, pela exclusão e pelo tratamento moral, a enfermagem assumiu papel garantido.

CONCLUSOES

O Livro tem sua contribuição à medida que se trata de um primeiro olhar voltado ao doente psiquiátrico e as possibilidades de atuação do profissional de
Enfermagem, que carecia de uma formação mais estruturada, uma vez que a profissão ainda se iniciava no país. Entretanto, o manual foi escrito por um médico, que
prescrevia ao Enfermeiro a necessidade da tutela médica e o rigor dos tratamentos a serem seguidos, condizentes à proposta terapêutica do início do século XX. O
doente mental era antes de tudo marginalizado, visto que muitos comportamentos de ordem moral eram considerados doenças psiquiátricas.

REFERENCIAS

PACHECO E SILVA, A. C. Cuidados aos Psychopathas. São Paulo, Brasil: Officinas Graphicas do Hospital do Juquery. 1930. POLUBRIAGINOF, C. et al. Enfermagem
psiquiátrica: análise do Manual Cuidados aos Psychopathas. Rev. de Enfermagem Referência. Série IV, n.9, 2016. TARELOW, G.Q. A moral, política e algumas
questões científicas presentes no hospital do Juquery: Abordagens de Pacheco e Silva 1923–1950. n.51, 2011. Disponível em:
(#60)http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/(#62) Acesso em: 20/08/2020
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TITULO CUIDADO AOS PSYCHOPATHAS: O QUE DIZ O PRIMEIRO LIVRO DE ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA BRASILEIRO?

INTRODUCAO
A análise histórica do manual "Cuidado aos Psychophathas" de Antônio Carlos Pacheco e Silva foi publicado em 1930, e constitui-se no primeiro livro de
Enfermagem Psiquiátrica brasileiro.

OBJETIVOS
Este estudo objetivou em identificar a contribuição do livro na formação da Enfermagem Psiquiátrica Brasileira, descobrir(#38)#8239;as possibilidades de
tratamento propostas e levantar o que era considerado doença mental, como as doenças eram classificadas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa documental realizada a partir da análise do manual intitulado Cuidados aos Psychopathas publicado em 1930 por Antônio Carlos Pacheco
e Silva. À luz de uma perspectiva histórica, foi realizada a análise documental, afim de desenvolver o trabalho analítico, foram utilizadas referências bibliográficas
sobre o momento sócio-histórico que influenciou a elaboração do Manual.

RESULTADOS

Pacheco e Silva nasceu na cidade de São Paulo no dia 29 de maio de 1898, descendente de tradicional família de Itu (SP). Em 1915 ingressou na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, pela qual se formou em 1920 e, posteriormente, se doutorou. Fez cursos de aperfeiçoamento em várias clínicas européias, entre as quais
a Clínica Charcol, do professor Pierre Marie, na Salpetrière, na França. Especializou- se em neurologia e psiquiatria na Faculdade de Medicina de Paris e, de volta ao
Brasil, passou a trabalhar no Hospital de Juquery, em São Paulo, do qual se tornou diretor em 1923 (TARELOW, 2011). Preocupado com a evolução e a qualificação
da enfermagem brasileira, na psiquiatria, Pacheco e Silva, lançou a literatura em questão, julgando ser urgente a implementação desse manual no sistema de saúde
da época. A prática na enfermagem psiquiátrica foi considerada como objeto de estudo do livro de Pacheco e Silva (1930), devido à sua importância no processo de
construção e consolidação do modelo de exclusão higienista, no interior do espaço assistencial, que na época também poderia ser caracterizado como asilar. Neste
cenário, pautado pelo asilamento, pela exclusão e pelo tratamento moral, a enfermagem assumiu papel garantido.

CONCLUSOES

O Livro tem sua contribuição à medida que se trata de um primeiro olhar voltado ao doente psiquiátrico e as possibilidades de atuação do profissional de
Enfermagem, que carecia de uma formação mais estruturada, uma vez que a profissão ainda se iniciava no país. Entretanto, o manual foi escrito por um médico, que
prescrevia ao Enfermeiro a necessidade da tutela médica e o rigor dos tratamentos a serem seguidos, condizentes à proposta terapêutica do início do século XX. O
doente mental era antes de tudo marginalizado, visto que muitos comportamentos de ordem moral eram considerados doenças psiquiátricas.

REFERENCIAS

PACHECO E SILVA, A. C. Cuidados aos Psychopathas. São Paulo, Brasil: Officinas Graphicas do Hospital do Juquery. 1930. POLUBRIAGINOF, C. et al. Enfermagem
psiquiátrica: análise do Manual Cuidados aos Psychopathas. Rev. de Enfermagem Referência. Série IV, n.9, 2016. TARELOW, G.Q. A moral, política e algumas
questões científicas presentes no hospital do Juquery: Abordagens de Pacheco e Silva 1923–1950. n.51, 2011. Disponível em:
(#60)http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/(#62) Acesso em: 20/08/2020
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Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A mentoria nas regiões periféricas

INTRODUCAO

O Brasil apresenta de forma avançada o desenvolvimento das cidades, porém as regiões periféricas e as relações de trabalho e oportunidades são desiguais. Os
jovens das regiões periféricas possuem sonhos em construir uma carreira, mas sem os recursos necessários é difícil ingressar no mercado de trabalho. Ter um
programa de mentoria nas comunidades tem como finalidade auxiliar o desenvolvimento dos cidadãos, fortalecendo e engajando as pessoas a possuírem uma
formação e estrutura qualificada.

OBJETIVOS Discutir o papel da mentoria enquanto ferramenta de desenvolvimento de jovens.

METODOLOGIA A metodologia adotada para o presente trabalho foi a análise documental, com base em documentos e pesquisas disponíveis na Internet.

RESULTADOS

A mentoria é um processo que acontece em relacionamentos onde uma pessoa com base em suas experiências, estimula o desenvolvimento de outra pessoa. Quem
promove esse desenvolvimento é chamado de mentor e quem recebe a ajuda do mentor é chamado de mentorado. A mentoria tem como papel aconselhar, tirar
dúvidas e orientar o mentorado, indicando melhores formas e caminhos de superar desafios e vencer barreiras. Com propósito de auxiliar o mentorado a encontrar
um caminho promissor, tendo em vista foco no progresso e no crescimento pessoal e profissional, há pelo menos sete características essenciais para se tornar um
bom mentor: Inspiração para ajudar, boas experiências positivas, reputação humanitária, tempo e energia para se doar e dar atenção às pessoas; conhecimentos
interpessoais sobre processo da mentorar pessoas, capacidade de aprender para enxergar os potenciais nas pessoas; e habilidades afetivas, e demonstrá-las,
porque de nada adianta ter o conhecimento se não souber repassá-lo. Faltam mentores nas regiões periféricas. Os membros dessas comunidades carecem de
orientação pessoal e profissional, apesar de haver instituições do terceiro setor apoiadoras, que acabam por exercer uma espécie de mentoria, não profissional. As
oportunidades existentes no mercado de trabalho são diferentes e as periferias têm se inovado criando soluções para os problemas, sejam eles educacionais,
culturais ou ambientais. As mentorias podem fomentar e democratizar a educação empreendedora nas periferias por meio do desenvolvimento do capital humano,
intelectual e econômico.

CONCLUSOES

A mentoria pode gerar impactos e representa uma ferramenta importante na transformação, fazendo com que os residentes de regiões periféricas possam construir
uma carreira, criando um papel importante na sociedade com a ajuda de um mentor. As regiões periféricas são as mais afetadas por estarem mais afastadas do
centro e são localidades com diferenças e pouco atendidas, onde as pessoas são basicamente esquecidas sem nenhum tipo de auxílio e suportes o que acarreta
uma deficiência para contratação de pessoas em algumas organizações

REFERENCIAS
ANPROTEC. Disponível em (#60)https://anprotec.org.br/site/lideres-tematicos/mentoring/(#62). Acesso em 03 Out. 2020. SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL (SBDC). Disponível em: (#60)https://sbdc.com.br/mentoria-organizacional/como-escolher-um-mentor(#62). Acesso em
03 Out. 2020.
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3572862 - AMANDA CHAVES PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A mentoria nas regiões periféricas

INTRODUCAO

O Brasil apresenta de forma avançada o desenvolvimento das cidades, porém as regiões periféricas e as relações de trabalho e oportunidades são desiguais. Os
jovens das regiões periféricas possuem sonhos em construir uma carreira, mas sem os recursos necessários é difícil ingressar no mercado de trabalho. Ter um
programa de mentoria nas comunidades tem como finalidade auxiliar o desenvolvimento dos cidadãos, fortalecendo e engajando as pessoas a possuírem uma
formação e estrutura qualificada.

OBJETIVOS Discutir o papel da mentoria enquanto ferramenta de desenvolvimento de jovens.

METODOLOGIA A metodologia adotada para o presente trabalho foi a análise documental, com base em documentos e pesquisas disponíveis na Internet.

RESULTADOS

A mentoria é um processo que acontece em relacionamentos onde uma pessoa com base em suas experiências, estimula o desenvolvimento de outra pessoa. Quem
promove esse desenvolvimento é chamado de mentor e quem recebe a ajuda do mentor é chamado de mentorado. A mentoria tem como papel aconselhar, tirar
dúvidas e orientar o mentorado, indicando melhores formas e caminhos de superar desafios e vencer barreiras. Com propósito de auxiliar o mentorado a encontrar
um caminho promissor, tendo em vista foco no progresso e no crescimento pessoal e profissional, há pelo menos sete características essenciais para se tornar um
bom mentor: Inspiração para ajudar, boas experiências positivas, reputação humanitária, tempo e energia para se doar e dar atenção às pessoas; conhecimentos
interpessoais sobre processo da mentorar pessoas, capacidade de aprender para enxergar os potenciais nas pessoas; e habilidades afetivas, e demonstrá-las,
porque de nada adianta ter o conhecimento se não souber repassá-lo. Faltam mentores nas regiões periféricas. Os membros dessas comunidades carecem de
orientação pessoal e profissional, apesar de haver instituições do terceiro setor apoiadoras, que acabam por exercer uma espécie de mentoria, não profissional. As
oportunidades existentes no mercado de trabalho são diferentes e as periferias têm se inovado criando soluções para os problemas, sejam eles educacionais,
culturais ou ambientais. As mentorias podem fomentar e democratizar a educação empreendedora nas periferias por meio do desenvolvimento do capital humano,
intelectual e econômico.

CONCLUSOES

A mentoria pode gerar impactos e representa uma ferramenta importante na transformação, fazendo com que os residentes de regiões periféricas possam construir
uma carreira, criando um papel importante na sociedade com a ajuda de um mentor. As regiões periféricas são as mais afetadas por estarem mais afastadas do
centro e são localidades com diferenças e pouco atendidas, onde as pessoas são basicamente esquecidas sem nenhum tipo de auxílio e suportes o que acarreta
uma deficiência para contratação de pessoas em algumas organizações

REFERENCIAS
ANPROTEC. Disponível em (#60)https://anprotec.org.br/site/lideres-tematicos/mentoring/(#62). Acesso em 03 Out. 2020. SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL (SBDC). Disponível em: (#60)https://sbdc.com.br/mentoria-organizacional/como-escolher-um-mentor(#62). Acesso em
03 Out. 2020.
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3606082 - INDAILA ALVES MAGALHAES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A mentoria nas regiões periféricas

INTRODUCAO

O Brasil apresenta de forma avançada o desenvolvimento das cidades, porém as regiões periféricas e as relações de trabalho e oportunidades são desiguais. Os
jovens das regiões periféricas possuem sonhos em construir uma carreira, mas sem os recursos necessários é difícil ingressar no mercado de trabalho. Ter um
programa de mentoria nas comunidades tem como finalidade auxiliar o desenvolvimento dos cidadãos, fortalecendo e engajando as pessoas a possuírem uma
formação e estrutura qualificada.

OBJETIVOS Discutir o papel da mentoria enquanto ferramenta de desenvolvimento de jovens.

METODOLOGIA A metodologia adotada para o presente trabalho foi a análise documental, com base em documentos e pesquisas disponíveis na Internet.

RESULTADOS

A mentoria é um processo que acontece em relacionamentos onde uma pessoa com base em suas experiências, estimula o desenvolvimento de outra pessoa. Quem
promove esse desenvolvimento é chamado de mentor e quem recebe a ajuda do mentor é chamado de mentorado. A mentoria tem como papel aconselhar, tirar
dúvidas e orientar o mentorado, indicando melhores formas e caminhos de superar desafios e vencer barreiras. Com propósito de auxiliar o mentorado a encontrar
um caminho promissor, tendo em vista foco no progresso e no crescimento pessoal e profissional, há pelo menos sete características essenciais para se tornar um
bom mentor: Inspiração para ajudar, boas experiências positivas, reputação humanitária, tempo e energia para se doar e dar atenção às pessoas; conhecimentos
interpessoais sobre processo da mentorar pessoas, capacidade de aprender para enxergar os potenciais nas pessoas; e habilidades afetivas, e demonstrá-las,
porque de nada adianta ter o conhecimento se não souber repassá-lo. Faltam mentores nas regiões periféricas. Os membros dessas comunidades carecem de
orientação pessoal e profissional, apesar de haver instituições do terceiro setor apoiadoras, que acabam por exercer uma espécie de mentoria, não profissional. As
oportunidades existentes no mercado de trabalho são diferentes e as periferias têm se inovado criando soluções para os problemas, sejam eles educacionais,
culturais ou ambientais. As mentorias podem fomentar e democratizar a educação empreendedora nas periferias por meio do desenvolvimento do capital humano,
intelectual e econômico.

CONCLUSOES

A mentoria pode gerar impactos e representa uma ferramenta importante na transformação, fazendo com que os residentes de regiões periféricas possam construir
uma carreira, criando um papel importante na sociedade com a ajuda de um mentor. As regiões periféricas são as mais afetadas por estarem mais afastadas do
centro e são localidades com diferenças e pouco atendidas, onde as pessoas são basicamente esquecidas sem nenhum tipo de auxílio e suportes o que acarreta
uma deficiência para contratação de pessoas em algumas organizações

REFERENCIAS
ANPROTEC. Disponível em (#60)https://anprotec.org.br/site/lideres-tematicos/mentoring/(#62). Acesso em 03 Out. 2020. SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL (SBDC). Disponível em: (#60)https://sbdc.com.br/mentoria-organizacional/como-escolher-um-mentor(#62). Acesso em
03 Out. 2020.
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3664856 - LUCAS MOTTA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A mentoria nas regiões periféricas

INTRODUCAO

O Brasil apresenta de forma avançada o desenvolvimento das cidades, porém as regiões periféricas e as relações de trabalho e oportunidades são desiguais. Os
jovens das regiões periféricas possuem sonhos em construir uma carreira, mas sem os recursos necessários é difícil ingressar no mercado de trabalho. Ter um
programa de mentoria nas comunidades tem como finalidade auxiliar o desenvolvimento dos cidadãos, fortalecendo e engajando as pessoas a possuírem uma
formação e estrutura qualificada.

OBJETIVOS Discutir o papel da mentoria enquanto ferramenta de desenvolvimento de jovens.

METODOLOGIA A metodologia adotada para o presente trabalho foi a análise documental, com base em documentos e pesquisas disponíveis na Internet.

RESULTADOS

A mentoria é um processo que acontece em relacionamentos onde uma pessoa com base em suas experiências, estimula o desenvolvimento de outra pessoa. Quem
promove esse desenvolvimento é chamado de mentor e quem recebe a ajuda do mentor é chamado de mentorado. A mentoria tem como papel aconselhar, tirar
dúvidas e orientar o mentorado, indicando melhores formas e caminhos de superar desafios e vencer barreiras. Com propósito de auxiliar o mentorado a encontrar
um caminho promissor, tendo em vista foco no progresso e no crescimento pessoal e profissional, há pelo menos sete características essenciais para se tornar um
bom mentor: Inspiração para ajudar, boas experiências positivas, reputação humanitária, tempo e energia para se doar e dar atenção às pessoas; conhecimentos
interpessoais sobre processo da mentorar pessoas, capacidade de aprender para enxergar os potenciais nas pessoas; e habilidades afetivas, e demonstrá-las,
porque de nada adianta ter o conhecimento se não souber repassá-lo. Faltam mentores nas regiões periféricas. Os membros dessas comunidades carecem de
orientação pessoal e profissional, apesar de haver instituições do terceiro setor apoiadoras, que acabam por exercer uma espécie de mentoria, não profissional. As
oportunidades existentes no mercado de trabalho são diferentes e as periferias têm se inovado criando soluções para os problemas, sejam eles educacionais,
culturais ou ambientais. As mentorias podem fomentar e democratizar a educação empreendedora nas periferias por meio do desenvolvimento do capital humano,
intelectual e econômico.

CONCLUSOES

A mentoria pode gerar impactos e representa uma ferramenta importante na transformação, fazendo com que os residentes de regiões periféricas possam construir
uma carreira, criando um papel importante na sociedade com a ajuda de um mentor. As regiões periféricas são as mais afetadas por estarem mais afastadas do
centro e são localidades com diferenças e pouco atendidas, onde as pessoas são basicamente esquecidas sem nenhum tipo de auxílio e suportes o que acarreta
uma deficiência para contratação de pessoas em algumas organizações

REFERENCIAS
ANPROTEC. Disponível em (#60)https://anprotec.org.br/site/lideres-tematicos/mentoring/(#62). Acesso em 03 Out. 2020. SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL (SBDC). Disponível em: (#60)https://sbdc.com.br/mentoria-organizacional/como-escolher-um-mentor(#62). Acesso em
03 Out. 2020.
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3685578 - SIDINEIA APARECIDA CHAGAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rodrigo Medici Candido Osvaldo da Silva

TITULO A mentoria nas regiões periféricas

INTRODUCAO

O Brasil apresenta de forma avançada o desenvolvimento das cidades, porém as regiões periféricas e as relações de trabalho e oportunidades são desiguais. Os
jovens das regiões periféricas possuem sonhos em construir uma carreira, mas sem os recursos necessários é difícil ingressar no mercado de trabalho. Ter um
programa de mentoria nas comunidades tem como finalidade auxiliar o desenvolvimento dos cidadãos, fortalecendo e engajando as pessoas a possuírem uma
formação e estrutura qualificada.

OBJETIVOS Discutir o papel da mentoria enquanto ferramenta de desenvolvimento de jovens.

METODOLOGIA A metodologia adotada para o presente trabalho foi a análise documental, com base em documentos e pesquisas disponíveis na Internet.

RESULTADOS

A mentoria é um processo que acontece em relacionamentos onde uma pessoa com base em suas experiências, estimula o desenvolvimento de outra pessoa. Quem
promove esse desenvolvimento é chamado de mentor e quem recebe a ajuda do mentor é chamado de mentorado. A mentoria tem como papel aconselhar, tirar
dúvidas e orientar o mentorado, indicando melhores formas e caminhos de superar desafios e vencer barreiras. Com propósito de auxiliar o mentorado a encontrar
um caminho promissor, tendo em vista foco no progresso e no crescimento pessoal e profissional, há pelo menos sete características essenciais para se tornar um
bom mentor: Inspiração para ajudar, boas experiências positivas, reputação humanitária, tempo e energia para se doar e dar atenção às pessoas; conhecimentos
interpessoais sobre processo da mentorar pessoas, capacidade de aprender para enxergar os potenciais nas pessoas; e habilidades afetivas, e demonstrá-las,
porque de nada adianta ter o conhecimento se não souber repassá-lo. Faltam mentores nas regiões periféricas. Os membros dessas comunidades carecem de
orientação pessoal e profissional, apesar de haver instituições do terceiro setor apoiadoras, que acabam por exercer uma espécie de mentoria, não profissional. As
oportunidades existentes no mercado de trabalho são diferentes e as periferias têm se inovado criando soluções para os problemas, sejam eles educacionais,
culturais ou ambientais. As mentorias podem fomentar e democratizar a educação empreendedora nas periferias por meio do desenvolvimento do capital humano,
intelectual e econômico.

CONCLUSOES

A mentoria pode gerar impactos e representa uma ferramenta importante na transformação, fazendo com que os residentes de regiões periféricas possam construir
uma carreira, criando um papel importante na sociedade com a ajuda de um mentor. As regiões periféricas são as mais afetadas por estarem mais afastadas do
centro e são localidades com diferenças e pouco atendidas, onde as pessoas são basicamente esquecidas sem nenhum tipo de auxílio e suportes o que acarreta
uma deficiência para contratação de pessoas em algumas organizações

REFERENCIAS
ANPROTEC. Disponível em (#60)https://anprotec.org.br/site/lideres-tematicos/mentoring/(#62). Acesso em 03 Out. 2020. SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO COMPORTAMENTAL (SBDC). Disponível em: (#60)https://sbdc.com.br/mentoria-organizacional/como-escolher-um-mentor(#62). Acesso em
03 Out. 2020.
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1901907 - DEISE DOS SANTOS CERQUEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO NOS CUIDADOS PALIATIVOS DE DOENTES ONCOLÓGICOS

INTRODUCAO

O Manual de Cuidados Paliativos refere-se à espiritualidade como um aspecto extremamente importante no tratamento de pacientes com esta tratativa, além de um
ponto de apoio e sustentação, pois a fé sempre foi compreendida pelo ser humano como um marco estruturante também de devoção. O propósito do cuidado
paliativo, é a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, com olhar para individualidade do paciente, e atentar-se a singularidade do sofrimento,
promovendo a qualidade de vida no enfrentamento à doença, assim analisando seus aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é identificar como a espiritualidade auxilia no processo de enfrentamento da doença em pacientes de cuidado paliativo oncológico.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica nacional sobre como a espiritualidade pode servir de suporte/enfrentamento para pacientes em tratamento paliativo
oncológico. Foram pesquisados Periódicos Eletrônicos - Pepsic, Scielo, INCA, OMS, e ANCP dos anos de 2010 a 2020 de pesquisa feitas especificamente em
território nacional Brasileiro e que tivessem como base o doente oncológico em estado paliativo/terminal, abrangente a todas as faixas etárias. Unitermos da
pesquisa: cuidado paliativo, espiritualidade, oncologia, enfrentamento.

RESULTADOS
Verificou-se que a espiritualidade (estratégias espirituais) é um relevante fator associado ao enfrentamento do paciente oncológico paliativo em relação a sua
terapêutica. Um dos pontos mais estuados entre espiritualidade como enfrentamento foi o foco no auxílio da dor, outros sintomas e melhoria do bem-estar entre os
pacientes.

CONCLUSOES
Verificou-se que a espiritualidade exerce um fator essencial para pacientes em cuidados paliativos oncológicos no auxílio a dor, outras sintomatologias negativas e
melhoria do bem-estar. Além disso, identificou-se uma grande lacuna em termos de produção científica nacional sobre o tema, que pode vir a auxiliar em uma maior
instrumentalização dos profissionais que prestam auxílio a estes pacientes e melhoria na qualidade de vida dos mesmos.

REFERENCIAS

COSTA, Diogo Timóteo et al. Coping religioso/espiritual e nível de esperança em pacientes com câncer em quimioterapia. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 72, n.
3, p. 640-645, 2019. DE LIMA FOCH, G. F.; SILVA, BECKER, A. M.; ENUMO, S. R.F. Coping religioso/espiritual: uma revisão sistemática de literatura (2003–2013).
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 69, n. 2, p. 53-71, 2017. XIMENES, C. D. D. C. (2019). A utilização do coping religioso/espiritual como estratégia de
enfrentamento entre os pacientes na oncologia: uma revisão narrativa.
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3296547 - VIVIANE MENDES MOREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO ESPIRITUALIDADE NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO NOS CUIDADOS PALIATIVOS DE DOENTES ONCOLÓGICOS

INTRODUCAO

O Manual de Cuidados Paliativos refere-se à espiritualidade como um aspecto extremamente importante no tratamento de pacientes com esta tratativa, além de um
ponto de apoio e sustentação, pois a fé sempre foi compreendida pelo ser humano como um marco estruturante também de devoção. O propósito do cuidado
paliativo, é a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, com olhar para individualidade do paciente, e atentar-se a singularidade do sofrimento,
promovendo a qualidade de vida no enfrentamento à doença, assim analisando seus aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é identificar como a espiritualidade auxilia no processo de enfrentamento da doença em pacientes de cuidado paliativo oncológico.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica nacional sobre como a espiritualidade pode servir de suporte/enfrentamento para pacientes em tratamento paliativo
oncológico. Foram pesquisados Periódicos Eletrônicos - Pepsic, Scielo, INCA, OMS, e ANCP dos anos de 2010 a 2020 de pesquisa feitas especificamente em
território nacional Brasileiro e que tivessem como base o doente oncológico em estado paliativo/terminal, abrangente a todas as faixas etárias. Unitermos da
pesquisa: cuidado paliativo, espiritualidade, oncologia, enfrentamento.

RESULTADOS
Verificou-se que a espiritualidade (estratégias espirituais) é um relevante fator associado ao enfrentamento do paciente oncológico paliativo em relação a sua
terapêutica. Um dos pontos mais estuados entre espiritualidade como enfrentamento foi o foco no auxílio da dor, outros sintomas e melhoria do bem-estar entre os
pacientes.

CONCLUSOES
Verificou-se que a espiritualidade exerce um fator essencial para pacientes em cuidados paliativos oncológicos no auxílio a dor, outras sintomatologias negativas e
melhoria do bem-estar. Além disso, identificou-se uma grande lacuna em termos de produção científica nacional sobre o tema, que pode vir a auxiliar em uma maior
instrumentalização dos profissionais que prestam auxílio a estes pacientes e melhoria na qualidade de vida dos mesmos.

REFERENCIAS

COSTA, Diogo Timóteo et al. Coping religioso/espiritual e nível de esperança em pacientes com câncer em quimioterapia. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 72, n.
3, p. 640-645, 2019. DE LIMA FOCH, G. F.; SILVA, BECKER, A. M.; ENUMO, S. R.F. Coping religioso/espiritual: uma revisão sistemática de literatura (2003–2013).
Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 69, n. 2, p. 53-71, 2017. XIMENES, C. D. D. C. (2019). A utilização do coping religioso/espiritual como estratégia de
enfrentamento entre os pacientes na oncologia: uma revisão narrativa.
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3380815 - GABRIELLY FONSECA DE PAULA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Avalição do cortisol basal em comparação ao cortisol pós ACTH no monitoramento de cães com hiperadrenocorticismo sob tratamento com o trilostano

INTRODUCAO

O teste de estimulação com ACTH é utilizado para o controle da concentração sérica de cortisol após o início do tratamento com trilostano nos cães com
hiperadrenocorticismo (HAC), podendo indicar a necessidade ou não de alteração da dose do fármaco. Devido ao custo elevado do ACTH sintético para realização do
teste, muitos estudos foram iniciados para o desenvolvimento e validação de outras ferramentas que auxiliem na determinação e discriminação do bom e mau
controle do hiperadrenocorticismo.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo a comparação entre o cortisol basal e o cortisol pós-estimulação com ACTH em animais diagnosticados com
hiperadrenocorticismo, visando determinar a importância do cortisol basal e se o mesmo poderia ser utilizado no monitoramento destes animais sem o auxílio da
estimulação com ACTH.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo retrospectivo em cães diagnosticados com hiperadrenocorticismo e em tratamento com o trilostano. Para monitoramento do tratamento
apenas o teste de estimulação com ACTH está validado, consistindo na administração de um análogo sintético da ACTH Uma amostra de sangue foi coletada
previamente a administração de ACTH para que fosse possível a análise do cortisol basal e uma nova amostra coletada após 1 hora da administração do ACTH,
visando desta forma, mensurar o cortisol sérico após estímulo.

RESULTADOS

Foram triados 281 testes de estimulação com ACTH de cães com HAC em tratamento com trilostano. Os dados não apresentaram distribuição paramétrica, a
mediana, valores mínimo e máximo do cortisol basal e cortisol pós ACTH, foram, respectivamente, 2,19 (0,24-6,17) µg/dL e 5,69 (0,47-17,3) µg/dL. A correlação entre
os valores de cortisol basal e cortisol pós ACTH foi realiza pelo cálculo do coeficiente de correlação de postos de Spearman, sendo o rho de Spearman 0,67 e p-valor
(#60)0,0001. O teste de Wilcoxon evidenciou que há diferença entre o grupo de cortisol basal e pós ACTH (p(#60)0,0001). Quando os dados são separados baseados
no controle do cortisol pós ACTH como é feito atualmente na rotina clínica em (#60)5,5 µg/dL os cães controlados e (#38)#8805; 5,5 µg/dL os não controlados,
avaliamos pelo teste U-Mann Whitney diferença entre os grupos quanto ao valor de cortisol basal (p(#60)0,0001). Mas graficamente observamos pelo menos 25% de
sobreposição dos valores entre os grupos. A precisão do cortisol basal na diferenciação de cães bem e mal controlados determinada pela área sob a curva Receiver
Operating Characteristic (ROC) foi de 0,83 com P (#60)0,0001. O valor de corte do cortisol basal inferior a 1,83 (#38)#956;g/dl para detecção de bem controlado
apresentou 87,7% de sensibilidade e 64,4% de especificidade.

CONCLUSOES
O cortisol basal tem forte correlação com o resultado de cortisol pós ACTH e pode trazer informações com alta sensibilidade e especificidade sobre o controle
hormonal do paciente. Na ausência do ACTH sintético para execução do teste é possível distinguir pacientes bem controlado de mal controlados quando o valor de
cortisol é inferior a 1,83 (#38)#956;g/dl.

REFERENCIAS
1. Cook AK, Bond KG. Evaluation of the use of baseline cortisol concentration as a monitoring tool for dogs receiving trilostane as a treatment for
hyperadrenocorticism. J Am Vet Med Assoc. 2010 Oct;237(7):801–5. 2. Burkhardt WA, Boretti FS, Reusch CE, Sieber-Ruckstuhl NS. Evaluation of baseline cortisol,
endogenous ACTH, and cortisol/ACTH ratio to monitor trilostane treatment in dogs with pituitary-dependent hypercortisolism. J Vet Intern Med. 2013;27(4):919–23.
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TITULO Avalição do cortisol basal em comparação ao cortisol pós ACTH no monitoramento de cães com hiperadrenocorticismo sob tratamento com o trilostano

INTRODUCAO

O teste de estimulação com ACTH é utilizado para o controle da concentração sérica de cortisol após o início do tratamento com trilostano nos cães com
hiperadrenocorticismo (HAC), podendo indicar a necessidade ou não de alteração da dose do fármaco. Devido ao custo elevado do ACTH sintético para realização do
teste, muitos estudos foram iniciados para o desenvolvimento e validação de outras ferramentas que auxiliem na determinação e discriminação do bom e mau
controle do hiperadrenocorticismo.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo a comparação entre o cortisol basal e o cortisol pós-estimulação com ACTH em animais diagnosticados com
hiperadrenocorticismo, visando determinar a importância do cortisol basal e se o mesmo poderia ser utilizado no monitoramento destes animais sem o auxílio da
estimulação com ACTH.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo retrospectivo em cães diagnosticados com hiperadrenocorticismo e em tratamento com o trilostano. Para monitoramento do tratamento
apenas o teste de estimulação com ACTH está validado, consistindo na administração de um análogo sintético da ACTH Uma amostra de sangue foi coletada
previamente a administração de ACTH para que fosse possível a análise do cortisol basal e uma nova amostra coletada após 1 hora da administração do ACTH,
visando desta forma, mensurar o cortisol sérico após estímulo.

RESULTADOS

Foram triados 281 testes de estimulação com ACTH de cães com HAC em tratamento com trilostano. Os dados não apresentaram distribuição paramétrica, a
mediana, valores mínimo e máximo do cortisol basal e cortisol pós ACTH, foram, respectivamente, 2,19 (0,24-6,17) µg/dL e 5,69 (0,47-17,3) µg/dL. A correlação entre
os valores de cortisol basal e cortisol pós ACTH foi realiza pelo cálculo do coeficiente de correlação de postos de Spearman, sendo o rho de Spearman 0,67 e p-valor
(#60)0,0001. O teste de Wilcoxon evidenciou que há diferença entre o grupo de cortisol basal e pós ACTH (p(#60)0,0001). Quando os dados são separados baseados
no controle do cortisol pós ACTH como é feito atualmente na rotina clínica em (#60)5,5 µg/dL os cães controlados e (#38)#8805; 5,5 µg/dL os não controlados,
avaliamos pelo teste U-Mann Whitney diferença entre os grupos quanto ao valor de cortisol basal (p(#60)0,0001). Mas graficamente observamos pelo menos 25% de
sobreposição dos valores entre os grupos. A precisão do cortisol basal na diferenciação de cães bem e mal controlados determinada pela área sob a curva Receiver
Operating Characteristic (ROC) foi de 0,83 com P (#60)0,0001. O valor de corte do cortisol basal inferior a 1,83 (#38)#956;g/dl para detecção de bem controlado
apresentou 87,7% de sensibilidade e 64,4% de especificidade.

CONCLUSOES
O cortisol basal tem forte correlação com o resultado de cortisol pós ACTH e pode trazer informações com alta sensibilidade e especificidade sobre o controle
hormonal do paciente. Na ausência do ACTH sintético para execução do teste é possível distinguir pacientes bem controlado de mal controlados quando o valor de
cortisol é inferior a 1,83 (#38)#956;g/dl.

REFERENCIAS
1. Cook AK, Bond KG. Evaluation of the use of baseline cortisol concentration as a monitoring tool for dogs receiving trilostane as a treatment for
hyperadrenocorticism. J Am Vet Med Assoc. 2010 Oct;237(7):801–5. 2. Burkhardt WA, Boretti FS, Reusch CE, Sieber-Ruckstuhl NS. Evaluation of baseline cortisol,
endogenous ACTH, and cortisol/ACTH ratio to monitor trilostane treatment in dogs with pituitary-dependent hypercortisolism. J Vet Intern Med. 2013;27(4):919–23.
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TITULO Avalição do cortisol basal em comparação ao cortisol pós ACTH no monitoramento de cães com hiperadrenocorticismo sob tratamento com o trilostano

INTRODUCAO

O teste de estimulação com ACTH é utilizado para o controle da concentração sérica de cortisol após o início do tratamento com trilostano nos cães com
hiperadrenocorticismo (HAC), podendo indicar a necessidade ou não de alteração da dose do fármaco. Devido ao custo elevado do ACTH sintético para realização do
teste, muitos estudos foram iniciados para o desenvolvimento e validação de outras ferramentas que auxiliem na determinação e discriminação do bom e mau
controle do hiperadrenocorticismo.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo a comparação entre o cortisol basal e o cortisol pós-estimulação com ACTH em animais diagnosticados com
hiperadrenocorticismo, visando determinar a importância do cortisol basal e se o mesmo poderia ser utilizado no monitoramento destes animais sem o auxílio da
estimulação com ACTH.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo retrospectivo em cães diagnosticados com hiperadrenocorticismo e em tratamento com o trilostano. Para monitoramento do tratamento
apenas o teste de estimulação com ACTH está validado, consistindo na administração de um análogo sintético da ACTH Uma amostra de sangue foi coletada
previamente a administração de ACTH para que fosse possível a análise do cortisol basal e uma nova amostra coletada após 1 hora da administração do ACTH,
visando desta forma, mensurar o cortisol sérico após estímulo.

RESULTADOS

Foram triados 281 testes de estimulação com ACTH de cães com HAC em tratamento com trilostano. Os dados não apresentaram distribuição paramétrica, a
mediana, valores mínimo e máximo do cortisol basal e cortisol pós ACTH, foram, respectivamente, 2,19 (0,24-6,17) µg/dL e 5,69 (0,47-17,3) µg/dL. A correlação entre
os valores de cortisol basal e cortisol pós ACTH foi realiza pelo cálculo do coeficiente de correlação de postos de Spearman, sendo o rho de Spearman 0,67 e p-valor
(#60)0,0001. O teste de Wilcoxon evidenciou que há diferença entre o grupo de cortisol basal e pós ACTH (p(#60)0,0001). Quando os dados são separados baseados
no controle do cortisol pós ACTH como é feito atualmente na rotina clínica em (#60)5,5 µg/dL os cães controlados e (#38)#8805; 5,5 µg/dL os não controlados,
avaliamos pelo teste U-Mann Whitney diferença entre os grupos quanto ao valor de cortisol basal (p(#60)0,0001). Mas graficamente observamos pelo menos 25% de
sobreposição dos valores entre os grupos. A precisão do cortisol basal na diferenciação de cães bem e mal controlados determinada pela área sob a curva Receiver
Operating Characteristic (ROC) foi de 0,83 com P (#60)0,0001. O valor de corte do cortisol basal inferior a 1,83 (#38)#956;g/dl para detecção de bem controlado
apresentou 87,7% de sensibilidade e 64,4% de especificidade.

CONCLUSOES
O cortisol basal tem forte correlação com o resultado de cortisol pós ACTH e pode trazer informações com alta sensibilidade e especificidade sobre o controle
hormonal do paciente. Na ausência do ACTH sintético para execução do teste é possível distinguir pacientes bem controlado de mal controlados quando o valor de
cortisol é inferior a 1,83 (#38)#956;g/dl.

REFERENCIAS
1. Cook AK, Bond KG. Evaluation of the use of baseline cortisol concentration as a monitoring tool for dogs receiving trilostane as a treatment for
hyperadrenocorticism. J Am Vet Med Assoc. 2010 Oct;237(7):801–5. 2. Burkhardt WA, Boretti FS, Reusch CE, Sieber-Ruckstuhl NS. Evaluation of baseline cortisol,
endogenous ACTH, and cortisol/ACTH ratio to monitor trilostane treatment in dogs with pituitary-dependent hypercortisolism. J Vet Intern Med. 2013;27(4):919–23.
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TITULO Estudo da leptospirose em animais silvestres na reserva particular Legado das Águas – Reserva Votorantim, nos municípios de Tapiraí e Miracatu, São Paulo.

INTRODUCAO

Dentre as inúmeras doenças que acometem os animais, a leptospirose é uma das que merecem destaques por ser considerada uma zoonose de distribuição
mundial. O perfil epidemiológico da leptospirose esta estreitamente baseada na relação entre a paisagem e a circunstâncias que envolvem alterações desordenadas
do sistema ecológico, provocadas pela penetração do homem em novos ecossistemas com consequente disseminação a novas áreas e hospedeiros. Os animais
silvestres de vida livre representam uma valiosa fonte de informações regionalmente desconhecidas, podem ser considerados indicadores de qualidade ambiental
por demonstrarem através de suas doenças os desequilíbrios do ambiente a que estão expostos.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi avaliar em pequenos mamíferos silvestres a condição de portador renal de Leptospira spp.

METODOLOGIA

Este estudo foi realizado em pequenos mamíferos silvestres de um fragmento de Mata Atlântica (Reserva Votorantim), localizado na região do Vale do Ribeira no
estado de São Paulo. Para captura dos animais silvestres foram utilizadas armadilhas do tipo gaiolas. Após a eutanásia dos animais, amostras de tecido renal foram
colhidas para o isolamento de leptospiras. As amostras de tecido foram maceradas e diluídas (1:10) em solução salina de Sorensen estéril e inoculadas em meio de
Fletcher. Os tubos foram incubados a 28oC por seis semanas e examinados em microscopia de campo escuro. As sequências obtidas do isolamento de leptospiras
foram editadas e comparadas com sequências de referência depositadas no GenBank.

RESULTADOS

Do total de 90 amostras submetidas ao cultivo, foi isolada uma amostra de tecido renal de um animal da espécie Holochilus braziliensis. O isolamento da leptospira
permite o diagnóstico definitivo da infecção, porém é difícil devido à baixa sensibilidade da técnica e a eliminação intermitente do agente. A análise das sequências
obtidas da amostra isolada foi compatível com Leptospira santarosai. Está espécie de leptospira já foi isolada em outros estudos de diversas espécies de
mamíferos, como roedores, guaxinins, cabras, bovinos, búfalos e de seres humanos com leptospirose aguda.

CONCLUSOES
O resultado deste estudo destaca o papel de pequenos roedores silvestres, como portadores de leptospiras patogênicas no bioma Mata Atlântica, representando
uma fonte potencial de infecção de leptospiras patogênicas para animais silvestres, domésticos e seres humanos.

REFERENCIAS

HAMOND C, PINNA M, MEDEIROS MA, BOURHY P, LILENBAUM W, PICARDEAU M. A. A multilocus variable number tandem repeat analysis assay provides high
discrimination for genotyping Leptospira santarosai strains. J Med Microbiol, v.64, p.507–512, 2015. KREMER, F.; ESLABÃO M. R.; JORGE S.; OLIVEIRA N. R.;
LABONDE J.; SANTOS M. N.P.; MONTE L. G.; GRASSMANN A.A. Draft genome of the Leptospira interrogans strains, Acegua, RCA, Prea, and Capivara, obtained from
wildlife maintenance hosts and infected domestic animals. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v.111: 280-283, 2016. VIEIRA, A. S.; AZEVEDO, M. I. D.;
D’ANDREAB, P. S.; VILELAB, R. V.; LILENBAUMA W. 2019. Neotropical wild rodents Akodon and Oligoryzomys (Cricetidae: Sigmodontinae) as important carriers of
pathogenic renal Leptospira in the Atlantic forest, in Brazil. Research in Veterinary Science, v.124, p.280-283, 2019.
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TITULO Estudo da leptospirose em animais silvestres na reserva particular Legado das Águas – Reserva Votorantim, nos municípios de Tapiraí e Miracatu, São Paulo.

INTRODUCAO

Dentre as inúmeras doenças que acometem os animais, a leptospirose é uma das que merecem destaques por ser considerada uma zoonose de distribuição
mundial. O perfil epidemiológico da leptospirose esta estreitamente baseada na relação entre a paisagem e a circunstâncias que envolvem alterações desordenadas
do sistema ecológico, provocadas pela penetração do homem em novos ecossistemas com consequente disseminação a novas áreas e hospedeiros. Os animais
silvestres de vida livre representam uma valiosa fonte de informações regionalmente desconhecidas, podem ser considerados indicadores de qualidade ambiental
por demonstrarem através de suas doenças os desequilíbrios do ambiente a que estão expostos.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi avaliar em pequenos mamíferos silvestres a condição de portador renal de Leptospira spp.

METODOLOGIA

Este estudo foi realizado em pequenos mamíferos silvestres de um fragmento de Mata Atlântica (Reserva Votorantim), localizado na região do Vale do Ribeira no
estado de São Paulo. Para captura dos animais silvestres foram utilizadas armadilhas do tipo gaiolas. Após a eutanásia dos animais, amostras de tecido renal foram
colhidas para o isolamento de leptospiras. As amostras de tecido foram maceradas e diluídas (1:10) em solução salina de Sorensen estéril e inoculadas em meio de
Fletcher. Os tubos foram incubados a 28oC por seis semanas e examinados em microscopia de campo escuro. As sequências obtidas do isolamento de leptospiras
foram editadas e comparadas com sequências de referência depositadas no GenBank.

RESULTADOS

Do total de 90 amostras submetidas ao cultivo, foi isolada uma amostra de tecido renal de um animal da espécie Holochilus braziliensis. O isolamento da leptospira
permite o diagnóstico definitivo da infecção, porém é difícil devido à baixa sensibilidade da técnica e a eliminação intermitente do agente. A análise das sequências
obtidas da amostra isolada foi compatível com Leptospira santarosai. Está espécie de leptospira já foi isolada em outros estudos de diversas espécies de
mamíferos, como roedores, guaxinins, cabras, bovinos, búfalos e de seres humanos com leptospirose aguda.

CONCLUSOES
O resultado deste estudo destaca o papel de pequenos roedores silvestres, como portadores de leptospiras patogênicas no bioma Mata Atlântica, representando
uma fonte potencial de infecção de leptospiras patogênicas para animais silvestres, domésticos e seres humanos.

REFERENCIAS

HAMOND C, PINNA M, MEDEIROS MA, BOURHY P, LILENBAUM W, PICARDEAU M. A. A multilocus variable number tandem repeat analysis assay provides high
discrimination for genotyping Leptospira santarosai strains. J Med Microbiol, v.64, p.507–512, 2015. KREMER, F.; ESLABÃO M. R.; JORGE S.; OLIVEIRA N. R.;
LABONDE J.; SANTOS M. N.P.; MONTE L. G.; GRASSMANN A.A. Draft genome of the Leptospira interrogans strains, Acegua, RCA, Prea, and Capivara, obtained from
wildlife maintenance hosts and infected domestic animals. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v.111: 280-283, 2016. VIEIRA, A. S.; AZEVEDO, M. I. D.;
D’ANDREAB, P. S.; VILELAB, R. V.; LILENBAUMA W. 2019. Neotropical wild rodents Akodon and Oligoryzomys (Cricetidae: Sigmodontinae) as important carriers of
pathogenic renal Leptospira in the Atlantic forest, in Brazil. Research in Veterinary Science, v.124, p.280-283, 2019.
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TITULO Estudo da evolução do estágio B1 da doença mixomatosa valvar mitral em cães

INTRODUCAO

A doença mixomatosa valvar mitral (DMVM) é a cardiopatia adquirida mais comum em cães. O estágio B1 é composto por animais que não possuem
remodelamento, ou então, apesar de estar presente o mesmo não é significativo a ponto de exigir o início de tratamento farmacológico. Embora o novo consenso
deixe claro os valores de corte para estadiamento, estes valores eram desconhecidos anteriormente, e um discreto remodelamento foi considerado por longo tempo
indicativo de início de uso de medicações, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina(iECA) e/ou espironolactona.

OBJETIVOS O objetivo deste projeto foi avaliar se os cães com DMVM em estágio B1 evoluem de maneira distinta ao longo de 1 e 2 anos.

METODOLOGIA

Foram selecionados cerca de 250 Ecodopplercardiogramas(ECOs) com repetição entre 1ano e 2anos no HOVET-UNISA. Destes, foram selecionados apenas 29 cães
com, e excluídos os animais cuja afecção ou tratamento pudessem interferir na análise. De acordo com o novo consenso (2019) o paciente em estágio B1 deve ter
relação átrio esquerdo e aorta (AE/Ao) menor que 1,6 e o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo normalizado para o peso corporal (DdVEN) menor que 1,7.
Foram montados 3 grupos de estudo: Grupo 1- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 1 ano, Grupo 2- cães em estágio B1 tratados com (iECA)
e/ou espironolactona (antes de 2019) com repetição do ECO em 1 ano e Grupo 3- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 2 anos.

RESULTADOS

No teste de normalidade de Shapiro-Wilk os dados apresentaram distribuição paramétrica. O Grupo 1 apresentou remodelamento significativo em 1 ano do
Ae/Ao(p=0,006), mas não do DdVEN(p=0,6272) e fração de encurtamento(FRenc, p=0,2985). O Grupo 2 pode ter se beneficiado do tratamento, pois não houve
remodelamento de Ae/Ao (p=0,456), DdVEN(p=0,124) e FRenc (p=0,263). Entretanto, quando comparada a evolução em 1 ano do Grupo 1 x Grupo 2, não houve
diferença que embasasse a real necessidade clínica de um tratamento. O Grupo 3 apresentou remodelamento significativo em 2 anos do Ae/Ao (p=0,048) e
DdVEN(p=0,040), sem alteração na fração de encurtamento (p=0,497). Entretanto, quando comparada a evolução do Grupo 1 x Grupo 3 entre 1 e 2 anos não houve
diferença significativa em todos os parâmetros estudados (p(#62)0,05).

CONCLUSOES
Com 1 ano de evolução do estágio B1 da DMVM há início do aumento de átrio esquerdo. Aos 2 anos inicia o remodelamento de ventrículo esquerdo, entretanto, ainda
sem valores significativos que justifiquem o início de medicamentos.

REFERENCIAS
Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, Fox PR, Häggström J, Fuentes VL, Oyama MA, Rush JE, Stepien R, Uechi M. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and
treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med. 2019 May;33(3):1127-1140. doi: 10.1111/jvim.15488. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30974015;
PMCID: PMC6524084.
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TITULO Estudo da evolução do estágio B1 da doença mixomatosa valvar mitral em cães

INTRODUCAO

A doença mixomatosa valvar mitral (DMVM) é a cardiopatia adquirida mais comum em cães. O estágio B1 é composto por animais que não possuem
remodelamento, ou então, apesar de estar presente o mesmo não é significativo a ponto de exigir o início de tratamento farmacológico. Embora o novo consenso
deixe claro os valores de corte para estadiamento, estes valores eram desconhecidos anteriormente, e um discreto remodelamento foi considerado por longo tempo
indicativo de início de uso de medicações, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina(iECA) e/ou espironolactona.

OBJETIVOS O objetivo deste projeto foi avaliar se os cães com DMVM em estágio B1 evoluem de maneira distinta ao longo de 1 e 2 anos.

METODOLOGIA

Foram selecionados cerca de 250 Ecodopplercardiogramas(ECOs) com repetição entre 1ano e 2anos no HOVET-UNISA. Destes, foram selecionados apenas 29 cães
com, e excluídos os animais cuja afecção ou tratamento pudessem interferir na análise. De acordo com o novo consenso (2019) o paciente em estágio B1 deve ter
relação átrio esquerdo e aorta (AE/Ao) menor que 1,6 e o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo normalizado para o peso corporal (DdVEN) menor que 1,7.
Foram montados 3 grupos de estudo: Grupo 1- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 1 ano, Grupo 2- cães em estágio B1 tratados com (iECA)
e/ou espironolactona (antes de 2019) com repetição do ECO em 1 ano e Grupo 3- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 2 anos.

RESULTADOS

No teste de normalidade de Shapiro-Wilk os dados apresentaram distribuição paramétrica. O Grupo 1 apresentou remodelamento significativo em 1 ano do
Ae/Ao(p=0,006), mas não do DdVEN(p=0,6272) e fração de encurtamento(FRenc, p=0,2985). O Grupo 2 pode ter se beneficiado do tratamento, pois não houve
remodelamento de Ae/Ao (p=0,456), DdVEN(p=0,124) e FRenc (p=0,263). Entretanto, quando comparada a evolução em 1 ano do Grupo 1 x Grupo 2, não houve
diferença que embasasse a real necessidade clínica de um tratamento. O Grupo 3 apresentou remodelamento significativo em 2 anos do Ae/Ao (p=0,048) e
DdVEN(p=0,040), sem alteração na fração de encurtamento (p=0,497). Entretanto, quando comparada a evolução do Grupo 1 x Grupo 3 entre 1 e 2 anos não houve
diferença significativa em todos os parâmetros estudados (p(#62)0,05).

CONCLUSOES
Com 1 ano de evolução do estágio B1 da DMVM há início do aumento de átrio esquerdo. Aos 2 anos inicia o remodelamento de ventrículo esquerdo, entretanto, ainda
sem valores significativos que justifiquem o início de medicamentos.

REFERENCIAS
Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, Fox PR, Häggström J, Fuentes VL, Oyama MA, Rush JE, Stepien R, Uechi M. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and
treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med. 2019 May;33(3):1127-1140. doi: 10.1111/jvim.15488. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30974015;
PMCID: PMC6524084.
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TITULO Estudo da evolução do estágio B1 da doença mixomatosa valvar mitral em cães

INTRODUCAO

A doença mixomatosa valvar mitral (DMVM) é a cardiopatia adquirida mais comum em cães. O estágio B1 é composto por animais que não possuem
remodelamento, ou então, apesar de estar presente o mesmo não é significativo a ponto de exigir o início de tratamento farmacológico. Embora o novo consenso
deixe claro os valores de corte para estadiamento, estes valores eram desconhecidos anteriormente, e um discreto remodelamento foi considerado por longo tempo
indicativo de início de uso de medicações, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina(iECA) e/ou espironolactona.

OBJETIVOS O objetivo deste projeto foi avaliar se os cães com DMVM em estágio B1 evoluem de maneira distinta ao longo de 1 e 2 anos.

METODOLOGIA

Foram selecionados cerca de 250 Ecodopplercardiogramas(ECOs) com repetição entre 1ano e 2anos no HOVET-UNISA. Destes, foram selecionados apenas 29 cães
com, e excluídos os animais cuja afecção ou tratamento pudessem interferir na análise. De acordo com o novo consenso (2019) o paciente em estágio B1 deve ter
relação átrio esquerdo e aorta (AE/Ao) menor que 1,6 e o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo normalizado para o peso corporal (DdVEN) menor que 1,7.
Foram montados 3 grupos de estudo: Grupo 1- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 1 ano, Grupo 2- cães em estágio B1 tratados com (iECA)
e/ou espironolactona (antes de 2019) com repetição do ECO em 1 ano e Grupo 3- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 2 anos.

RESULTADOS

No teste de normalidade de Shapiro-Wilk os dados apresentaram distribuição paramétrica. O Grupo 1 apresentou remodelamento significativo em 1 ano do
Ae/Ao(p=0,006), mas não do DdVEN(p=0,6272) e fração de encurtamento(FRenc, p=0,2985). O Grupo 2 pode ter se beneficiado do tratamento, pois não houve
remodelamento de Ae/Ao (p=0,456), DdVEN(p=0,124) e FRenc (p=0,263). Entretanto, quando comparada a evolução em 1 ano do Grupo 1 x Grupo 2, não houve
diferença que embasasse a real necessidade clínica de um tratamento. O Grupo 3 apresentou remodelamento significativo em 2 anos do Ae/Ao (p=0,048) e
DdVEN(p=0,040), sem alteração na fração de encurtamento (p=0,497). Entretanto, quando comparada a evolução do Grupo 1 x Grupo 3 entre 1 e 2 anos não houve
diferença significativa em todos os parâmetros estudados (p(#62)0,05).

CONCLUSOES
Com 1 ano de evolução do estágio B1 da DMVM há início do aumento de átrio esquerdo. Aos 2 anos inicia o remodelamento de ventrículo esquerdo, entretanto, ainda
sem valores significativos que justifiquem o início de medicamentos.

REFERENCIAS
Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, Fox PR, Häggström J, Fuentes VL, Oyama MA, Rush JE, Stepien R, Uechi M. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and
treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med. 2019 May;33(3):1127-1140. doi: 10.1111/jvim.15488. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30974015;
PMCID: PMC6524084.
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TITULO PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÕES POR CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE SÃO PAULO, 2015-2019

INTRODUCAO
As internações por causas sensíveis à atenção básica representam condições de saúde que podem ter o risco de hospitalização desnecessária diminuído, por meio
de ações efetivas da atenção primária. Essas internações vêm sendo usadas como indicador do acesso e qualidade da atenção básica.

OBJETIVOS Levantar as principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária na cidade de São Paulo entre os anos de 2015 e 2018.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal descritivo e retrospectivo por meio das fichas de autorização das internações hospitalares por causas sensíveis à atenção
primária nos serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à
dezembro de 2019, último ano tabulado.

RESULTADOS
Ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção básica no período estudado. As principais causas de tais internações foram as doenças pulmonares
e insuficiência cardíaca, ambas correspondendo à aproximadamente 11,5%, seguidas de infecções do rim e trato urinário (10,5%), infecções de pele e tecido
subcutâneo (7,1%) e posteriormente por diabetes mellitus (5,4%).

CONCLUSOES

As internações por causas sensíveis à atenção primaria apresentam-se muito prevalentes, como um problema de saúde publica na cidade de São Paulo, tendo as
sua principais causas relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis e também à infecções de maneira geral, explicitando a necessidade de políticas publicas
transversais de promoção à saúde afim de prevenir, diagnosticar, tratar adequadamente e reabilitar (se necessário) pacientes com comorbidades sensíveis à
atenção básica afim de diminuir a hospitalização da população

REFERENCIAS

ALFREDIQUE, Maria Elmira et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho
do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública [online]. 2009, vol.25, n.6, pp.1337-1349 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 03 out. 2020. REHEM, Tania cristina Morais Santa Barbara e EGRY, Emiko
Yoshikawa. Internações por condições sensíveis à atenção primária no estado de São Paulo. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.12, pp.4755-4766
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TITULO Avaliação clínica e laboratorial dos pacientes com hiperadrenocorticismo canino pré e pós tratamento com o trilostano

INTRODUCAO
O hiperadrenocorticismo (HAC) ou Síndrome de Cushing, é uma doença endócrina comumente diagnosticada em cães. Diversas são as anormalidades clínicas e
laboratoriais descritas na literatura secundárias à exposição excessiva a glicocorticoides. O tratamento conservativo medicamentoso visa o controle hormonal e
consequentemente a melhora clínica do paciente.

OBJETIVOS Avaliar a melhora clínica e laboratorial em diferentes níveis de cortisol ao longo do tratamento do hiperadrenocorticismo com o trilostano.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo retrospectivo em cães diagnosticados com hiperadrenocorticismo entre março de 2019 e março de 2020 no HOVET-UNISA. Os dados de
resenha e exames complementares foram analisados. De acordo com a presença ou ausência das manifestações clínicas um escore de 0 a 2 foi instituído ao longo
do tratamento, sendo o escore 0 = paciente mal controlado e persistem as manifestações clínicas, escore 1 = controle razoável quando houve redução das
manifestações clínicas, mas não completa resolução, e escore 2 = paciente bem controlado e houve resolução das principais manifestações clínicas.

RESULTADOS

Foram triados 69 casos suspeitos de HAC, destes, 17 cães tiveram o diagnóstico concluído e deram seguimento ao tratamento. Dentre os 17 cães com HAC todos
eram ACTH-dependente, 4 (23,5%) eram machos e 13 (76,5%) eram fêmeas, 2 (11,8%) não eram gonadectomizados e 15 (88,2%) gonadectomizados, 5 sem raça
definida e 12 animais de raça (1 pinscher, 1 Yorkshire terrier, 1 maltês, 1 Shih Tzu, 1 Lhasa Apso, 1 pequinês, 3 dachshund e 3 poodles). Quatro (23,5%) cães tinham
Diabetes mellitus concomitante com o HAC e foram excluídos das análises de correlação do escore clínico e parâmetros laboratoriais. A média e desvio padrão do
peso foi de 7,54 ± 3,14 kg; e a mediana, valor mínimo e máximo da idade foi de 12 (5-15) anos. Dentro do escore clínico 0, 1 e 2, as medianas (valor mínimo e
máximo) do cortisol foram, respectivamente, 12,0 (6,3-17,7) µg/dL, 8,3 (4,4-12,6) µg/dL, e 5,1 (4,6-7,3) µg/dL. E para a fosfatase alcalina foram, respectivamente,
511,0 U.I./L, 337 (315,9-431,0) U.I./L, e 256 (108,0-409) U.I./L. A correlação entre os valores de exames laboratoriais e o escore clínico (0 a 2) foi feito pelo cálculo do
coeficiente de correlação de postos de Spearman, sendo o rho de Spearman e p-valor do cortisol, FA e ALT, respectivamente, -0,45 (p=0,26), -0,69 (p=0,08) e -0,42
(p=0,35).

CONCLUSOES

O HAC é uma síndrome cuja ação do cortisol no organismo possui resposta individual, não sendo encontradas linearidade e resposta padrão nas análises. Desta
forma, a avaliação clínica e estadiamento em escore de controle se faz útil em conjunto com o acompanhamento laboratorial. Embora seja necessário aumentar o
número de cães na análise, foi visto que a aplicação de ambos mostra uma tendência de complementaridade, não sendo recomendada apenas a utilização de uma
ferramenta de acompanhamento.

REFERENCIAS
Arenas Bermejo C, Pérez Alenza D, García San José P, Llauet L, Pérez-López L, Melián C, C Feldman E. Laboratory assessment of trilostane treatment in dogs with
pituitary-dependent hyperadrenocorticism. J Vet Intern Med. 2020 Jul;34(4):1413-1422. doi: 10.1111/jvim.15830.
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TITULO Avaliação clínica e laboratorial dos pacientes com hiperadrenocorticismo canino pré e pós tratamento com o trilostano

INTRODUCAO
O hiperadrenocorticismo (HAC) ou Síndrome de Cushing, é uma doença endócrina comumente diagnosticada em cães. Diversas são as anormalidades clínicas e
laboratoriais descritas na literatura secundárias à exposição excessiva a glicocorticoides. O tratamento conservativo medicamentoso visa o controle hormonal e
consequentemente a melhora clínica do paciente.

OBJETIVOS Avaliar a melhora clínica e laboratorial em diferentes níveis de cortisol ao longo do tratamento do hiperadrenocorticismo com o trilostano.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo retrospectivo em cães diagnosticados com hiperadrenocorticismo entre março de 2019 e março de 2020 no HOVET-UNISA. Os dados de
resenha e exames complementares foram analisados. De acordo com a presença ou ausência das manifestações clínicas um escore de 0 a 2 foi instituído ao longo
do tratamento, sendo o escore 0 = paciente mal controlado e persistem as manifestações clínicas, escore 1 = controle razoável quando houve redução das
manifestações clínicas, mas não completa resolução, e escore 2 = paciente bem controlado e houve resolução das principais manifestações clínicas.

RESULTADOS

Foram triados 69 casos suspeitos de HAC, destes, 17 cães tiveram o diagnóstico concluído e deram seguimento ao tratamento. Dentre os 17 cães com HAC todos
eram ACTH-dependente, 4 (23,5%) eram machos e 13 (76,5%) eram fêmeas, 2 (11,8%) não eram gonadectomizados e 15 (88,2%) gonadectomizados, 5 sem raça
definida e 12 animais de raça (1 pinscher, 1 Yorkshire terrier, 1 maltês, 1 Shih Tzu, 1 Lhasa Apso, 1 pequinês, 3 dachshund e 3 poodles). Quatro (23,5%) cães tinham
Diabetes mellitus concomitante com o HAC e foram excluídos das análises de correlação do escore clínico e parâmetros laboratoriais. A média e desvio padrão do
peso foi de 7,54 ± 3,14 kg; e a mediana, valor mínimo e máximo da idade foi de 12 (5-15) anos. Dentro do escore clínico 0, 1 e 2, as medianas (valor mínimo e
máximo) do cortisol foram, respectivamente, 12,0 (6,3-17,7) µg/dL, 8,3 (4,4-12,6) µg/dL, e 5,1 (4,6-7,3) µg/dL. E para a fosfatase alcalina foram, respectivamente,
511,0 U.I./L, 337 (315,9-431,0) U.I./L, e 256 (108,0-409) U.I./L. A correlação entre os valores de exames laboratoriais e o escore clínico (0 a 2) foi feito pelo cálculo do
coeficiente de correlação de postos de Spearman, sendo o rho de Spearman e p-valor do cortisol, FA e ALT, respectivamente, -0,45 (p=0,26), -0,69 (p=0,08) e -0,42
(p=0,35).

CONCLUSOES

O HAC é uma síndrome cuja ação do cortisol no organismo possui resposta individual, não sendo encontradas linearidade e resposta padrão nas análises. Desta
forma, a avaliação clínica e estadiamento em escore de controle se faz útil em conjunto com o acompanhamento laboratorial. Embora seja necessário aumentar o
número de cães na análise, foi visto que a aplicação de ambos mostra uma tendência de complementaridade, não sendo recomendada apenas a utilização de uma
ferramenta de acompanhamento.

REFERENCIAS
Arenas Bermejo C, Pérez Alenza D, García San José P, Llauet L, Pérez-López L, Melián C, C Feldman E. Laboratory assessment of trilostane treatment in dogs with
pituitary-dependent hyperadrenocorticism. J Vet Intern Med. 2020 Jul;34(4):1413-1422. doi: 10.1111/jvim.15830.
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TITULO Avaliação clínica e laboratorial dos pacientes com hiperadrenocorticismo canino pré e pós tratamento com o trilostano

INTRODUCAO
O hiperadrenocorticismo (HAC) ou Síndrome de Cushing, é uma doença endócrina comumente diagnosticada em cães. Diversas são as anormalidades clínicas e
laboratoriais descritas na literatura secundárias à exposição excessiva a glicocorticoides. O tratamento conservativo medicamentoso visa o controle hormonal e
consequentemente a melhora clínica do paciente.

OBJETIVOS Avaliar a melhora clínica e laboratorial em diferentes níveis de cortisol ao longo do tratamento do hiperadrenocorticismo com o trilostano.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo retrospectivo em cães diagnosticados com hiperadrenocorticismo entre março de 2019 e março de 2020 no HOVET-UNISA. Os dados de
resenha e exames complementares foram analisados. De acordo com a presença ou ausência das manifestações clínicas um escore de 0 a 2 foi instituído ao longo
do tratamento, sendo o escore 0 = paciente mal controlado e persistem as manifestações clínicas, escore 1 = controle razoável quando houve redução das
manifestações clínicas, mas não completa resolução, e escore 2 = paciente bem controlado e houve resolução das principais manifestações clínicas.

RESULTADOS

Foram triados 69 casos suspeitos de HAC, destes, 17 cães tiveram o diagnóstico concluído e deram seguimento ao tratamento. Dentre os 17 cães com HAC todos
eram ACTH-dependente, 4 (23,5%) eram machos e 13 (76,5%) eram fêmeas, 2 (11,8%) não eram gonadectomizados e 15 (88,2%) gonadectomizados, 5 sem raça
definida e 12 animais de raça (1 pinscher, 1 Yorkshire terrier, 1 maltês, 1 Shih Tzu, 1 Lhasa Apso, 1 pequinês, 3 dachshund e 3 poodles). Quatro (23,5%) cães tinham
Diabetes mellitus concomitante com o HAC e foram excluídos das análises de correlação do escore clínico e parâmetros laboratoriais. A média e desvio padrão do
peso foi de 7,54 ± 3,14 kg; e a mediana, valor mínimo e máximo da idade foi de 12 (5-15) anos. Dentro do escore clínico 0, 1 e 2, as medianas (valor mínimo e
máximo) do cortisol foram, respectivamente, 12,0 (6,3-17,7) µg/dL, 8,3 (4,4-12,6) µg/dL, e 5,1 (4,6-7,3) µg/dL. E para a fosfatase alcalina foram, respectivamente,
511,0 U.I./L, 337 (315,9-431,0) U.I./L, e 256 (108,0-409) U.I./L. A correlação entre os valores de exames laboratoriais e o escore clínico (0 a 2) foi feito pelo cálculo do
coeficiente de correlação de postos de Spearman, sendo o rho de Spearman e p-valor do cortisol, FA e ALT, respectivamente, -0,45 (p=0,26), -0,69 (p=0,08) e -0,42
(p=0,35).

CONCLUSOES

O HAC é uma síndrome cuja ação do cortisol no organismo possui resposta individual, não sendo encontradas linearidade e resposta padrão nas análises. Desta
forma, a avaliação clínica e estadiamento em escore de controle se faz útil em conjunto com o acompanhamento laboratorial. Embora seja necessário aumentar o
número de cães na análise, foi visto que a aplicação de ambos mostra uma tendência de complementaridade, não sendo recomendada apenas a utilização de uma
ferramenta de acompanhamento.

REFERENCIAS
Arenas Bermejo C, Pérez Alenza D, García San José P, Llauet L, Pérez-López L, Melián C, C Feldman E. Laboratory assessment of trilostane treatment in dogs with
pituitary-dependent hyperadrenocorticism. J Vet Intern Med. 2020 Jul;34(4):1413-1422. doi: 10.1111/jvim.15830.
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TITULO Gestão de resíduos líquidos em postos de combustível e suas principais contribuições para o meio ambiente

INTRODUCAO

A indústria do petróleo constitui um ramo essencial para o desenvolvimento econômico e social do país, porém, ao longo dos anos, vem sendo responsável por
ocasionar graves impactos ambientais, econômicos e sociais, e assim, afetar o equilíbrio dos ecossistemas e a qualidade de vida. As atividades desenvolvidas pelos
postos de combustíveis apresentam uma grande capacidade poluidora, prejudicando o ar, a água e o solo, pois, geram diferentes tipos de resíduos sólidos e
efluentes que precisam de tratamento adequado para que o seu descarte não cause danos ao meio ambiente e a saúde pública (FERNANDES, MARQUES, OLIVEIRA,
CARVALHO E MARQUES, 2016). Os resíduos líquidos configuram uma grande problemática dos postos, uma vez que, são gerados em grande escala e, muitas vezes,
são descartados de forma incorreta ou ainda, negligenciados.

OBJETIVOS Apontar a importância da implantação de sistemas de gestão de resíduos em postos combustíveis e suas principais contribuições.

METODOLOGIA
O método utilizado consistiu na revisão bibliográfica, realizada a partir de artigos, dissertações, monografias e teses, disponíveis na Biblioteca Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) e no Google Acadêmico. Deu-se prioridade para as obras publicadas (trabalhos técnico-acadêmicos), nos últimos anos, uma vez que, o presente
estudo possui conteúdo teórico e, portanto, prevê a qualidade das informações.

RESULTADOS

Os resíduos líquidos (óleos combustíveis, óleos lubrificantes e efluentes de lavagem), gerados nos postos de combustível, constituem efluentes tóxicos, capazes de
afetar o equilíbrio dos ecossistemas, a saúde pública, a qualidade e disponibilidade dos recursos naturais, e o desempenho econômico da empresa, em razão de
multas e penalidades associadas as contaminações. Os quais merecem, portanto, maior cuidado, o que torna importante implantação de sistemas de gestão, que
possam propor um plano ideal de manejo de resíduos, com a finalidade de coletar, armazenar, manusear e dispor estes materiais de forma adequada e
ambientalmente correta.

CONCLUSOES
A implantação de gestão de resíduos líquidos, nos postos, é capaz de favorecer a conservação de recursos naturais e proteção da biodiversidade (fauna e flora),
reduzir os níveis de contaminação (poluição), de exploração de matéria-prima e consumo de energia, que são frequentes no setor petroquímico e responsáveis pelos
maiores impactos no país, bem como propor melhoria na qualidade de vida das espécies locais.

REFERENCIAS

1. FERNANDES, W. C. G.; MARQUES, L. M.; OLIVEIRA, E. L.; CARVALHO, J. W. N.; MARQUES, R. C. P. Gestão ambiental nos postos de combustíveis no município de
Tabuleiro do Norte – CE. Revista Eletrônica de Petróleo e Gás, v. 5, n. 1, p. 40-46, 2016. 2. FRANQUETO, R.; DELPONTE, A. A.; FRANQUETO, R. Gerenciamento de
resíduos gerados em postos de combustíveis: O caso de uma empresa na região Sul do estado do Paraná. Revista de Engenharia e Tecnologia, v. 10, n. 3, p. 82- 93,
2018. 3. LORENZETT, D. B.; ROSSATO, M. V.; NEUHAUS, M. Medidas de Gestão Ambiental Adotadas em Um Posto de Abastecimento de Combustíveis. Revista
Gestão Industrial, v. 07, n. 03, p. 01-21, 2011.
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Roseli de Lana Moreira

TITULO TELECONSULTA DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO
No dia 26 de março de 2020 entrou em vigor a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) Nº 634/2020 que autoriza a teleconsulta de Enfermagem
mediante as consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações e os atendimentos deverão garantir a integridade, segurança e sigilo das informações.1,2

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente a teleconsulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no Estágio Curricular Supervisionado de Saúde Coletiva, 7° semestre da graduação em Enfermagem. O estágio foi
realizado no período de agosto a outubro de 2020 em uma Unidade Básica de Saúde, modelo Estratégia Saúde da Família e Programa de Atenção ao Idoso (PAI)
Parelheiros da Prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas era a teleconsulta de enfermagem, que usa
um questionário como ferramenta norteadora.

RESULTADOS

Durante o período de estágio, este considerado de Pandemia para COVID19, a UBS se preparou para evitar aglomerações e disseminação da doença por meio das
Teleconsutlas de Enfermagem. Para a organização das teleconsultas, a UBS seguia uma planilha com as seguintes informações: nome, Cartão Nacional SUS (CNS),
telefone para contato e possível responsável pelo usuário. Os alunos se dividiam para realizar a teleconsulta e cada aluno atendia de 2 a 3 pacientes/dia. Durante a
ligação o usuário é questionado, se apresenta cuidador, número de residentes no domicílio, data da última consulta, profissional que o atendeu, data dos últimos
exames realizados, data da última menstruação, métodos anticonceptivos, alimentação e hidratação, sono e repouso, eliminações fisiológicas, hábitos, quedas,
internações, doenças conhecidas diagnosticadas, tratamento em uso, automedicação, situação vacinal, dificuldades, queixa principal, tempo de duração, histórico da
queixa, autopercepção de saúde. Após a coleta de informações, elaborávamos o processo de enfermagem com levantamento de diagnósticos de enfermagem, plano
de cuidado e o seguimento da consulta. Este seguimento era direcionado por meio de visita domiciliar, teleatendimento, atendimento presencial, discussão em
reunião de equipe, discussão em reunião de equipe multiprofissional e/ou Rede de Urgências e Emergência (RUE), à critério do Enfermeiro/estagiário.

CONCLUSOES
Acreditamos que a teleconsulta de enfermagem seja resolutiva, pois, assim, é possível continuar acompanhando os usuários da unidade e classificar aqueles que
carecem de um atendimento consecutivo de acordo com sua necessidade. Foi verificado que há grande dificuldade do entendimento do paciente em alguns
questionamentos e acessibilidade tecnológica na comunidade, visto que tivemos dificuldade na qualidade das ligações.

REFERENCIAS

1- Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN Nº 634/2020. [internet]. 2020. [acessado em 02 Out 2020]. Disponível em:
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0634-2020_78344.html 2- Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Corona Vírus (COVID-19) na Atenção
Primária à Saúde. [internet]. 2020. [acesso em 02 Out 2020]. Disponível em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-ProtocoloManejo-ver06-
Final.pdf
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Roseli de Lana Moreira

TITULO TELECONSULTA DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO
No dia 26 de março de 2020 entrou em vigor a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) Nº 634/2020 que autoriza a teleconsulta de Enfermagem
mediante as consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações e os atendimentos deverão garantir a integridade, segurança e sigilo das informações.1,2

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente a teleconsulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no Estágio Curricular Supervisionado de Saúde Coletiva, 7° semestre da graduação em Enfermagem. O estágio foi
realizado no período de agosto a outubro de 2020 em uma Unidade Básica de Saúde, modelo Estratégia Saúde da Família e Programa de Atenção ao Idoso (PAI)
Parelheiros da Prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas era a teleconsulta de enfermagem, que usa
um questionário como ferramenta norteadora.

RESULTADOS

Durante o período de estágio, este considerado de Pandemia para COVID19, a UBS se preparou para evitar aglomerações e disseminação da doença por meio das
Teleconsutlas de Enfermagem. Para a organização das teleconsultas, a UBS seguia uma planilha com as seguintes informações: nome, Cartão Nacional SUS (CNS),
telefone para contato e possível responsável pelo usuário. Os alunos se dividiam para realizar a teleconsulta e cada aluno atendia de 2 a 3 pacientes/dia. Durante a
ligação o usuário é questionado, se apresenta cuidador, número de residentes no domicílio, data da última consulta, profissional que o atendeu, data dos últimos
exames realizados, data da última menstruação, métodos anticonceptivos, alimentação e hidratação, sono e repouso, eliminações fisiológicas, hábitos, quedas,
internações, doenças conhecidas diagnosticadas, tratamento em uso, automedicação, situação vacinal, dificuldades, queixa principal, tempo de duração, histórico da
queixa, autopercepção de saúde. Após a coleta de informações, elaborávamos o processo de enfermagem com levantamento de diagnósticos de enfermagem, plano
de cuidado e o seguimento da consulta. Este seguimento era direcionado por meio de visita domiciliar, teleatendimento, atendimento presencial, discussão em
reunião de equipe, discussão em reunião de equipe multiprofissional e/ou Rede de Urgências e Emergência (RUE), à critério do Enfermeiro/estagiário.

CONCLUSOES
Acreditamos que a teleconsulta de enfermagem seja resolutiva, pois, assim, é possível continuar acompanhando os usuários da unidade e classificar aqueles que
carecem de um atendimento consecutivo de acordo com sua necessidade. Foi verificado que há grande dificuldade do entendimento do paciente em alguns
questionamentos e acessibilidade tecnológica na comunidade, visto que tivemos dificuldade na qualidade das ligações.

REFERENCIAS

1- Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN Nº 634/2020. [internet]. 2020. [acessado em 02 Out 2020]. Disponível em:
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0634-2020_78344.html 2- Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Corona Vírus (COVID-19) na Atenção
Primária à Saúde. [internet]. 2020. [acesso em 02 Out 2020]. Disponível em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-ProtocoloManejo-ver06-
Final.pdf
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Roseli de Lana Moreira

TITULO TELECONSULTA DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO
No dia 26 de março de 2020 entrou em vigor a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) Nº 634/2020 que autoriza a teleconsulta de Enfermagem
mediante as consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações e os atendimentos deverão garantir a integridade, segurança e sigilo das informações.1,2

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente a teleconsulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no Estágio Curricular Supervisionado de Saúde Coletiva, 7° semestre da graduação em Enfermagem. O estágio foi
realizado no período de agosto a outubro de 2020 em uma Unidade Básica de Saúde, modelo Estratégia Saúde da Família e Programa de Atenção ao Idoso (PAI)
Parelheiros da Prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas era a teleconsulta de enfermagem, que usa
um questionário como ferramenta norteadora.

RESULTADOS

Durante o período de estágio, este considerado de Pandemia para COVID19, a UBS se preparou para evitar aglomerações e disseminação da doença por meio das
Teleconsutlas de Enfermagem. Para a organização das teleconsultas, a UBS seguia uma planilha com as seguintes informações: nome, Cartão Nacional SUS (CNS),
telefone para contato e possível responsável pelo usuário. Os alunos se dividiam para realizar a teleconsulta e cada aluno atendia de 2 a 3 pacientes/dia. Durante a
ligação o usuário é questionado, se apresenta cuidador, número de residentes no domicílio, data da última consulta, profissional que o atendeu, data dos últimos
exames realizados, data da última menstruação, métodos anticonceptivos, alimentação e hidratação, sono e repouso, eliminações fisiológicas, hábitos, quedas,
internações, doenças conhecidas diagnosticadas, tratamento em uso, automedicação, situação vacinal, dificuldades, queixa principal, tempo de duração, histórico da
queixa, autopercepção de saúde. Após a coleta de informações, elaborávamos o processo de enfermagem com levantamento de diagnósticos de enfermagem, plano
de cuidado e o seguimento da consulta. Este seguimento era direcionado por meio de visita domiciliar, teleatendimento, atendimento presencial, discussão em
reunião de equipe, discussão em reunião de equipe multiprofissional e/ou Rede de Urgências e Emergência (RUE), à critério do Enfermeiro/estagiário.

CONCLUSOES
Acreditamos que a teleconsulta de enfermagem seja resolutiva, pois, assim, é possível continuar acompanhando os usuários da unidade e classificar aqueles que
carecem de um atendimento consecutivo de acordo com sua necessidade. Foi verificado que há grande dificuldade do entendimento do paciente em alguns
questionamentos e acessibilidade tecnológica na comunidade, visto que tivemos dificuldade na qualidade das ligações.

REFERENCIAS

1- Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN Nº 634/2020. [internet]. 2020. [acessado em 02 Out 2020]. Disponível em:
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0634-2020_78344.html 2- Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Corona Vírus (COVID-19) na Atenção
Primária à Saúde. [internet]. 2020. [acesso em 02 Out 2020]. Disponível em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-ProtocoloManejo-ver06-
Final.pdf

Página 728



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11556 Enfermagem de Saúde Pública 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação
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Roseli de Lana Moreira

TITULO TELECONSULTA DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUCAO
No dia 26 de março de 2020 entrou em vigor a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) Nº 634/2020 que autoriza a teleconsulta de Enfermagem
mediante as consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações e os atendimentos deverão garantir a integridade, segurança e sigilo das informações.1,2

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente a teleconsulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no Estágio Curricular Supervisionado de Saúde Coletiva, 7° semestre da graduação em Enfermagem. O estágio foi
realizado no período de agosto a outubro de 2020 em uma Unidade Básica de Saúde, modelo Estratégia Saúde da Família e Programa de Atenção ao Idoso (PAI)
Parelheiros da Prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas era a teleconsulta de enfermagem, que usa
um questionário como ferramenta norteadora.

RESULTADOS

Durante o período de estágio, este considerado de Pandemia para COVID19, a UBS se preparou para evitar aglomerações e disseminação da doença por meio das
Teleconsutlas de Enfermagem. Para a organização das teleconsultas, a UBS seguia uma planilha com as seguintes informações: nome, Cartão Nacional SUS (CNS),
telefone para contato e possível responsável pelo usuário. Os alunos se dividiam para realizar a teleconsulta e cada aluno atendia de 2 a 3 pacientes/dia. Durante a
ligação o usuário é questionado, se apresenta cuidador, número de residentes no domicílio, data da última consulta, profissional que o atendeu, data dos últimos
exames realizados, data da última menstruação, métodos anticonceptivos, alimentação e hidratação, sono e repouso, eliminações fisiológicas, hábitos, quedas,
internações, doenças conhecidas diagnosticadas, tratamento em uso, automedicação, situação vacinal, dificuldades, queixa principal, tempo de duração, histórico da
queixa, autopercepção de saúde. Após a coleta de informações, elaborávamos o processo de enfermagem com levantamento de diagnósticos de enfermagem, plano
de cuidado e o seguimento da consulta. Este seguimento era direcionado por meio de visita domiciliar, teleatendimento, atendimento presencial, discussão em
reunião de equipe, discussão em reunião de equipe multiprofissional e/ou Rede de Urgências e Emergência (RUE), à critério do Enfermeiro/estagiário.

CONCLUSOES
Acreditamos que a teleconsulta de enfermagem seja resolutiva, pois, assim, é possível continuar acompanhando os usuários da unidade e classificar aqueles que
carecem de um atendimento consecutivo de acordo com sua necessidade. Foi verificado que há grande dificuldade do entendimento do paciente em alguns
questionamentos e acessibilidade tecnológica na comunidade, visto que tivemos dificuldade na qualidade das ligações.

REFERENCIAS

1- Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN Nº 634/2020. [internet]. 2020. [acessado em 02 Out 2020]. Disponível em:
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0634-2020_78344.html 2- Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Corona Vírus (COVID-19) na Atenção
Primária à Saúde. [internet]. 2020. [acesso em 02 Out 2020]. Disponível em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-ProtocoloManejo-ver06-
Final.pdf
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3537919 - MARIANA NOVAES CARDOSO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Victor Rolim de Souza

TITULO EXTUBAÇÃO PALIATIVA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A extubação paliativa (EP), ou extubação terminal, consiste na retirada da via aérea artificial, do suporte ventilatório ou de ambos em pacientes em processo ativo de
morte, cuja sobrevida estimada seja de horas ou dias. A extubação paliativa é um procedimento cercado de diversos paradigmas culturais. A realização da
extubação paliativa de maneira adequada requer conhecimentos adequados da equipe multidisciplinar na tomada da decisão, considerando aspectos éticos ligados
ao procedimento, envolvimento do paciente e consecutivamente da família.

OBJETIVOS Revisar na literatura como e quando realizar a extubação paliativa. Além disso, identificar quais são os principais parâmetros para indicação da técnica.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram analisados artigos em língua portuguesa e inglesa, cujo tema extubação paliativa, extubação terminal, extubação
compassiva e cuidados paliativos, sem periodicidade definida até setembro de 2020, nas línguas inglesa e portuguesa, pelas bases de dados Pubmed, SciELO e
Bireme seguindo todos os critérios de inclusão.

RESULTADOS

A extubação paliativa é um método pouco aplicado, e os padrões de retirada da ventilação mecânica variam de acordo com o serviço clínico. A técnica demanda
cuidado especializado com presença e disponibilidade de equipe multiprofissional com formação adequada em controle de sintomas e cuidados paliativos, o que
faz-se necessário treinamento formal de fisioterapeutas sobre cuidados terminal com o paciente. Proporcionar bem estar e alívio ao paciente, bem como conforto
aos familiares e profissionais envolvidos é necessário, e a extubação paliativa mostra-se útil em situações corriqueiras no processo de paliação. A comorbidade e os
principais parâmetros respiratórios e fisiológicos podem predizer a conduta médica do tempo de retirada total da ventilação até a morte, como por exemplo, a FiO2 e
os requisitos vasopressores que podem facilitar o aconselhamento às famílias sobre o tempo previsto.

CONCLUSOES
A extubação paliativa, quando empregada corretamente, com o auxílio de toda equipe multidisciplinar, em comum acordo com os familiares e realizando o desejo do
paciente é de extrema importância, oferecendo uma melhor qualidade de morte a estas pessoas quando o tratamento já não oferece mais benefícios e prolongaria,
portanto, o sofrimento.

REFERENCIAS

Koi VC. Compassionate extubation for a peaceful death in the setting of a community hospital: a case-series study. Clinical Interventions in Aging, 2015, abr; 10(1):
679-85, DOI: 10.2147/CIA.S82760. Lage JSS, Pincelli ASM, Furlan JAS, Ribeiro DL, Marconato RS. Extubação paliativa em unidade de emergência: relato de caso.
Revista Bioética. 2019 27(2): 313-317. DOI: 10.1590/1983-80422019272315. Costa, BP, Duarte L A. Reflexões bioéticas sobre finitude da vida, cuidados paliativos e
fisioterapia. Revista Bioética, 2019, set; 27(3): 510-15, DOI: 10.1590/1983-80422019273335. Peixoto MF, Nascimento FBS, Silva BPA, Silveira DSP. Os benefícios da
extubação paliativa na qualidade de morte. REFACS. 2020, 8(2): 307-316 DOI: 10.18554/refacs.v8i2.2564.
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Roseli de Lana Moreira

TITULO
CONSULTA DE ENFERMAGEM DOMICILIÁRIA DO IDOSO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM PARCERIA DO PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS:
RELATO DE EXPERIENCIA

INTRODUCAO
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa aponta a Estratégia Saúde da Família (ESF) como a porta de entrada deste grupo no Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo necessário expressar que dentro de suas diretrizes será prestada uma saúde integral a todos estes, de modo a não dar enfoque somente a condição clínica
atual 1,2.

OBJETIVOS Relatar a vivência dos graduandos de Enfermagem durante as visitas domiciliárias (VD) de consulta de enfermagem da pessoa idosa.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e Estratégia da
Saúde da Família (ESF). As visitas domiciliares eram realizadas duas vezes por semana com parceria do Programa Acompanhante de Idosos (PAI) Parelheiros da
Prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde, entre agosto e outubro de 2020. Durante as visitas eram realizadas a Avaliação Multidimensional da Pessoa
Idosa e os testes de rastreamento, além do roteiro de consulta de enfermagem.

RESULTADOS

a partir da visita domiciliar foi possível analisar os tipos de território atendidos pela UBS, sendo 76% de território urbano e 24% território rural. Ao chegarmos na
residência dos pacientes idosos fomos recebidos de forma receptiva, sendo observado o vínculo com o Agente Acompanhante do Idoso e as condições de moradia,
em seguida orientávamos sobre o objetivo da visita domiciliar. Durante a aplicação da AMPI na consulta de enfermagem são avaliados os seguintes critérios: idade,
auto percepção da saúde, suporte social, condições crônicas, medicamentos, internações, quedas, visão, audição, limitação física, cognição, humor, atividades
básicas da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, incontinência, perda de peso não intencional, condições bucais, dados sociais e testes de
rastreamento, que são: Snellen, Lawton, Katz, Time Get Up and Go Test, Sussurro, Escala de Depressão Geriátrica, 10 – Point Congnitive Screener. Após aplicação
das ferramentas avaliativas, a partir de um documento do PAI foi possível analisar o idoso de forma integral, ou seja, desde uma condição clínica até seu bem estar,
podendo assim trazer orientações de forma imediata e elaborar um plano de cuidado específico e individualizado.

CONCLUSOES
A partir dessa experiencia foi possível observar a importância das visitas domiciliares, pois é nesse momento que conseguimos avaliar esse idoso de forma integral.
Na VD é possível observar situações que passam despercebidas em consultas dentro da UBS, esclarecer dúvidas, fortalecer o vínculo do usuário com a UBS e
elaborar um plano de cuidado específico.

REFERENCIAS

01. Secretaria da Saúde (São Paulo). Manual de Assistência de Enfermagem a Saúde da Pessoa Idosa. 4ª ed. [acesso em 2020 Set 12]. São Paulo: SMS; 2016. 92p.
Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/ManualPessoaidosav302012017.pdf 02. Brasil. Ministério da Saúde.
Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa [internet]. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 2006
out. 19 [acesso em 2020 Set 12]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_
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Roseli de Lana Moreira

TITULO
CONSULTA DE ENFERMAGEM DOMICILIÁRIA DO IDOSO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM PARCERIA DO PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS:
RELATO DE EXPERIENCIA

INTRODUCAO
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa aponta a Estratégia Saúde da Família (ESF) como a porta de entrada deste grupo no Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo necessário expressar que dentro de suas diretrizes será prestada uma saúde integral a todos estes, de modo a não dar enfoque somente a condição clínica
atual 1,2.

OBJETIVOS Relatar a vivência dos graduandos de Enfermagem durante as visitas domiciliárias (VD) de consulta de enfermagem da pessoa idosa.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e Estratégia da
Saúde da Família (ESF). As visitas domiciliares eram realizadas duas vezes por semana com parceria do Programa Acompanhante de Idosos (PAI) Parelheiros da
Prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde, entre agosto e outubro de 2020. Durante as visitas eram realizadas a Avaliação Multidimensional da Pessoa
Idosa e os testes de rastreamento, além do roteiro de consulta de enfermagem.

RESULTADOS

a partir da visita domiciliar foi possível analisar os tipos de território atendidos pela UBS, sendo 76% de território urbano e 24% território rural. Ao chegarmos na
residência dos pacientes idosos fomos recebidos de forma receptiva, sendo observado o vínculo com o Agente Acompanhante do Idoso e as condições de moradia,
em seguida orientávamos sobre o objetivo da visita domiciliar. Durante a aplicação da AMPI na consulta de enfermagem são avaliados os seguintes critérios: idade,
auto percepção da saúde, suporte social, condições crônicas, medicamentos, internações, quedas, visão, audição, limitação física, cognição, humor, atividades
básicas da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, incontinência, perda de peso não intencional, condições bucais, dados sociais e testes de
rastreamento, que são: Snellen, Lawton, Katz, Time Get Up and Go Test, Sussurro, Escala de Depressão Geriátrica, 10 – Point Congnitive Screener. Após aplicação
das ferramentas avaliativas, a partir de um documento do PAI foi possível analisar o idoso de forma integral, ou seja, desde uma condição clínica até seu bem estar,
podendo assim trazer orientações de forma imediata e elaborar um plano de cuidado específico e individualizado.

CONCLUSOES
A partir dessa experiencia foi possível observar a importância das visitas domiciliares, pois é nesse momento que conseguimos avaliar esse idoso de forma integral.
Na VD é possível observar situações que passam despercebidas em consultas dentro da UBS, esclarecer dúvidas, fortalecer o vínculo do usuário com a UBS e
elaborar um plano de cuidado específico.

REFERENCIAS

01. Secretaria da Saúde (São Paulo). Manual de Assistência de Enfermagem a Saúde da Pessoa Idosa. 4ª ed. [acesso em 2020 Set 12]. São Paulo: SMS; 2016. 92p.
Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/ManualPessoaidosav302012017.pdf 02. Brasil. Ministério da Saúde.
Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa [internet]. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 2006
out. 19 [acesso em 2020 Set 12]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_
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3629937 - ALLAN KAIQUE DE CASTRO SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO
CONSULTA DE ENFERMAGEM DOMICILIÁRIA DO IDOSO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM PARCERIA DO PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS:
RELATO DE EXPERIENCIA

INTRODUCAO
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa aponta a Estratégia Saúde da Família (ESF) como a porta de entrada deste grupo no Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo necessário expressar que dentro de suas diretrizes será prestada uma saúde integral a todos estes, de modo a não dar enfoque somente a condição clínica
atual 1,2.

OBJETIVOS Relatar a vivência dos graduandos de Enfermagem durante as visitas domiciliárias (VD) de consulta de enfermagem da pessoa idosa.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e Estratégia da
Saúde da Família (ESF). As visitas domiciliares eram realizadas duas vezes por semana com parceria do Programa Acompanhante de Idosos (PAI) Parelheiros da
Prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde, entre agosto e outubro de 2020. Durante as visitas eram realizadas a Avaliação Multidimensional da Pessoa
Idosa e os testes de rastreamento, além do roteiro de consulta de enfermagem.

RESULTADOS

a partir da visita domiciliar foi possível analisar os tipos de território atendidos pela UBS, sendo 76% de território urbano e 24% território rural. Ao chegarmos na
residência dos pacientes idosos fomos recebidos de forma receptiva, sendo observado o vínculo com o Agente Acompanhante do Idoso e as condições de moradia,
em seguida orientávamos sobre o objetivo da visita domiciliar. Durante a aplicação da AMPI na consulta de enfermagem são avaliados os seguintes critérios: idade,
auto percepção da saúde, suporte social, condições crônicas, medicamentos, internações, quedas, visão, audição, limitação física, cognição, humor, atividades
básicas da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, incontinência, perda de peso não intencional, condições bucais, dados sociais e testes de
rastreamento, que são: Snellen, Lawton, Katz, Time Get Up and Go Test, Sussurro, Escala de Depressão Geriátrica, 10 – Point Congnitive Screener. Após aplicação
das ferramentas avaliativas, a partir de um documento do PAI foi possível analisar o idoso de forma integral, ou seja, desde uma condição clínica até seu bem estar,
podendo assim trazer orientações de forma imediata e elaborar um plano de cuidado específico e individualizado.

CONCLUSOES
A partir dessa experiencia foi possível observar a importância das visitas domiciliares, pois é nesse momento que conseguimos avaliar esse idoso de forma integral.
Na VD é possível observar situações que passam despercebidas em consultas dentro da UBS, esclarecer dúvidas, fortalecer o vínculo do usuário com a UBS e
elaborar um plano de cuidado específico.

REFERENCIAS

01. Secretaria da Saúde (São Paulo). Manual de Assistência de Enfermagem a Saúde da Pessoa Idosa. 4ª ed. [acesso em 2020 Set 12]. São Paulo: SMS; 2016. 92p.
Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/ManualPessoaidosav302012017.pdf 02. Brasil. Ministério da Saúde.
Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa [internet]. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 2006
out. 19 [acesso em 2020 Set 12]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_
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3683630 - FERNANDA COSTA DE ALBUQUERQUE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO
CONSULTA DE ENFERMAGEM DOMICILIÁRIA DO IDOSO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM PARCERIA DO PROGRAMA ACOMPANHANTE DE IDOSOS:
RELATO DE EXPERIENCIA

INTRODUCAO
A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa aponta a Estratégia Saúde da Família (ESF) como a porta de entrada deste grupo no Sistema Único de Saúde (SUS),
sendo necessário expressar que dentro de suas diretrizes será prestada uma saúde integral a todos estes, de modo a não dar enfoque somente a condição clínica
atual 1,2.

OBJETIVOS Relatar a vivência dos graduandos de Enfermagem durante as visitas domiciliárias (VD) de consulta de enfermagem da pessoa idosa.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e Estratégia da
Saúde da Família (ESF). As visitas domiciliares eram realizadas duas vezes por semana com parceria do Programa Acompanhante de Idosos (PAI) Parelheiros da
Prefeitura de São Paulo e Secretaria Municipal de Saúde, entre agosto e outubro de 2020. Durante as visitas eram realizadas a Avaliação Multidimensional da Pessoa
Idosa e os testes de rastreamento, além do roteiro de consulta de enfermagem.

RESULTADOS

a partir da visita domiciliar foi possível analisar os tipos de território atendidos pela UBS, sendo 76% de território urbano e 24% território rural. Ao chegarmos na
residência dos pacientes idosos fomos recebidos de forma receptiva, sendo observado o vínculo com o Agente Acompanhante do Idoso e as condições de moradia,
em seguida orientávamos sobre o objetivo da visita domiciliar. Durante a aplicação da AMPI na consulta de enfermagem são avaliados os seguintes critérios: idade,
auto percepção da saúde, suporte social, condições crônicas, medicamentos, internações, quedas, visão, audição, limitação física, cognição, humor, atividades
básicas da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, incontinência, perda de peso não intencional, condições bucais, dados sociais e testes de
rastreamento, que são: Snellen, Lawton, Katz, Time Get Up and Go Test, Sussurro, Escala de Depressão Geriátrica, 10 – Point Congnitive Screener. Após aplicação
das ferramentas avaliativas, a partir de um documento do PAI foi possível analisar o idoso de forma integral, ou seja, desde uma condição clínica até seu bem estar,
podendo assim trazer orientações de forma imediata e elaborar um plano de cuidado específico e individualizado.

CONCLUSOES
A partir dessa experiencia foi possível observar a importância das visitas domiciliares, pois é nesse momento que conseguimos avaliar esse idoso de forma integral.
Na VD é possível observar situações que passam despercebidas em consultas dentro da UBS, esclarecer dúvidas, fortalecer o vínculo do usuário com a UBS e
elaborar um plano de cuidado específico.

REFERENCIAS

01. Secretaria da Saúde (São Paulo). Manual de Assistência de Enfermagem a Saúde da Pessoa Idosa. 4ª ed. [acesso em 2020 Set 12]. São Paulo: SMS; 2016. 92p.
Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/ManualPessoaidosav302012017.pdf 02. Brasil. Ministério da Saúde.
Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa [internet]. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 2006
out. 19 [acesso em 2020 Set 12]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_
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4070381 - PAULO HENRIQUE MORAIS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

João Victor Rolim de Souza Raquel Fernandes Batista

TITULO REABILITAÇÃO PULMONAR NA REDUÇÃO DAS CRISES DE EXACERBAÇÕES DA DPOC

INTRODUCAO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada por sintomas respiratórios constantes e limitação do fluxo aéreo persistente, devido as vias aéreas
e/ou anormalidades alveolares comumente causadas por exposição considerável a partículas e/ou gases tóxicos e influenciada por fatores do hospedeiro, incluindo
o desenvolvimento anormal dos pulmões resultando a uma resposta inflamatória nas vias aéreas ocasionando um estreitamento e levando também a uma resposta
inflamatória nos pulmões. Comorbidades significativas podem apresentar um impacto na morbidade e mortalidade. (1) Segundo a Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease (GOLD), uma exacerbação da DPOC é estabelecida como um evento agudo caracterizado por piora desde o início dos sintomas
respiratórios, envolvendo o fluxo de ar reduzido, hipoxemia, dispneia e aumento da hiperinsuflação pulmonar. (2) A American Thoracic Society (ATS) e a European
Respiratory Society (ERS) definem a reabilitação pulmonar como: “A reabilitação pulmonar é uma intervenção abrangente com base em uma avaliação completa do
paciente seguida por terapias personalizadas que incluem, mas não estão limitadas a, treino de exercícios, educação e mudança de comportamento, projetados para
melhorar a condição física e psicológica de pessoas com doença respiratória crônica e para promover a adesão a longo prazo a comportamentos que melhoram a
saúde.” (3)

OBJETIVOS Evidenciar a eficácia da reabilitação pulmonar na redução das crises de exacerbações da DPOC.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura, com o período de busca de 01 de janeiro de 2015 a 31 de julho de 2020, com levantamento realizado nas bases de dados:
LILACS, PubMed, SciELO e Cochrane, nos idiomas português e inglês, com intervenções fisioterapêuticas.

RESULTADOS

Foram selecionados para a revisão um total de seis artigos. Os principais achados dos estudos foram melhoras nos seguintes aspectos: distância caminhada no
TC6M, dispneia, índice de BODE, QVRS, SGRQ, CRDQ, questionário A20, tolerância no exercício, prognóstico da doença, em algumas subescalas do EQ-5D, EVA,
equilíbrio, força muscular, SpO2 em repouso, índice ADL-D. Melhor pontuação no CRQ-SAS e menor pontuação no CAT. Houve também uma redução da tosse e
aumento da expectoração de escarro.

CONCLUSOES A reabilitação pulmonar em pacientes com diagnóstico de DPOC e fenótipo exacerbador tem efeito benéfico na redução das crises de exacerbações da DPOC.

REFERENCIAS

1. GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Global Strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive
pulmonary disease. Fontana: GOLD; 2020. Disponível em: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/11/GOLD-2020-REPORT-ver1.0wms.pdf 2. MORAKAMI,
Fernanda Kazmierski et al. A distância percorrida em seis minutos pode predizer a ocorrência de exacerbações agudas da DPOC em pacientes no Brasil ?. J. bras.
pneumol. , São Paulo, v. 43, n. 4, pág. 280-284, agosto de 2017. Disponível em (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1806-
37132017000400280(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). acesso em 30 de setembro de 2020. https://doi.org/10.1590/s1806-37562016000000197.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020).

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020).

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos.

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em:
(#60)https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/01.covid19_impactoeconomico_v09_compressed_1.pdf(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020.
REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: (#60)https://catracalivre.com.br/viagem-livre/o-que-esperar-do-
turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO 2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco
Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60) https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62).
Acesso em: 26 de setembro de 2020
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Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020).

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020).

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos.

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em:
(#60)https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/01.covid19_impactoeconomico_v09_compressed_1.pdf(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020.
REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: (#60)https://catracalivre.com.br/viagem-livre/o-que-esperar-do-
turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO 2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco
Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60) https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62).
Acesso em: 26 de setembro de 2020
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Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020).

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020).

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos.

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em:
(#60)https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/01.covid19_impactoeconomico_v09_compressed_1.pdf(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020.
REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: (#60)https://catracalivre.com.br/viagem-livre/o-que-esperar-do-
turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO 2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco
Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60) https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62).
Acesso em: 26 de setembro de 2020
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3557278 - EDNA CARDOSO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020).

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020).

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos.

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em:
(#60)https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/01.covid19_impactoeconomico_v09_compressed_1.pdf(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020.
REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: (#60)https://catracalivre.com.br/viagem-livre/o-que-esperar-do-
turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO 2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco
Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60) https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62).
Acesso em: 26 de setembro de 2020
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3568253 - TATIANE APARECIDA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020).

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020).

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos.

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em:
(#60)https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/01.covid19_impactoeconomico_v09_compressed_1.pdf(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020.
REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: (#60)https://catracalivre.com.br/viagem-livre/o-que-esperar-do-
turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO 2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco
Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60) https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62).
Acesso em: 26 de setembro de 2020
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1337939 - GENICASSIA FRANCO DE BRITO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silvia Helena Modenesi Pucci

TITULO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO X SAÚDE MENTAL EM IDOSOS: EXISTE RELAÇÃO?

INTRODUCAO

O número de idosos a nível mundial tem aumentado, e concomitante a este fator, a extensão vital desta população tem se estendido. Com isto, a preocupação com o
envelhecimento saudável e com qualidade de vida dos idosos tem aumentado. Pelo próprio desenvolvimento humano, a fase do envelhecimento é marcada por
perdas biopsicossociais, e com isto, é possível identificar que impactos negativos na qualidade de vida e saúde mental, em especial, podem ocorrer. Os animais tem
sido estudados como coadjuvantes na prevenção e promoção da saúde no cenário do desenvolvimento mais saudável entre os idosos.

OBJETIVOS Verificar se existe relação entre animais e saúde mental de idosos.

METODOLOGIA
Foi realizada revisão bibliográfica a partir do ano de 2015, utilizando os uni termos: animais, idosos, saúde mental e qualidade de vida. Buscou-se realizar a pesquisa
nas bases de dados científicas, Pepsic, Lilacs, Scielo, e exploratória através do google acadêmico. Como critérios de inclusão: trabalhos escritos em português,
população idosa e disponíveis na íntegra on line para leitura no site de busca.

RESULTADOS
Identificou-se que as pesquisas majoritariamente se dirigem a retratar sobre terapia assistida por animais como recurso na terapêutica de idosos. Foi possível
verificar que a relação entre animais e idosos melhora o bem-estar e a qualidade de vida no geral do idosos, incluindo a saúde mental, com diminuição, inclusive, de
sintomatologias depressivas e ansiosas.

CONCLUSOES

Concluiu-se que os animais contribuem para uma melhor qualidade de vida entre os idosos, incluindo a melhora na saúde mental dos mesmos, com verificação de
diminuição de sintomas depressivos e ansiosos. Além disto, foi possível verificar que existe uma grande lacuna em termos de pesquisa sobre a companhia dos
animais de estimação, sem que seja estudado exclusivamente a terapia assistida por animais, e sim como "membro da família" e companhia. Sugere-se mais
estudos com este olhar, e através destes, consiga-se incentivar a adoção de animais e que os mesmos sejam parte da promoção e prevenção à saúde desta fase do
desenvolvimento humano: velhice.

REFERENCIAS
FRANCESCHINI, B. T.et al. Terapia Assistida por Animais: sua eficácia no desempenho cognitivo de idosos institucionalizados. 2017. MANDRÁ, P. P. et al. Terapia
assistida por animais: revisão sistemática da literatura. In: CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2019. PALOSKI, L. H. et al. Efeitos da terapia assistida por
animais na qualidade de vida de idosos: uma revisão sistemática. Contextos Clínicos, 2018.
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3348865 - RONALDO SANTOS DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Sabe-se que o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019 visto em pesquisa na
região de Campinas (ABRASEL, 2020), resultando na queda do PIB em -5,89%, contrário as previsões de crescimento de 2,17% (BANCO CENTRAL, 2020; ESTADAO,
2020). Mesmo com dados que apontam um crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes)
apresentou em junho que 55% de bares e restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de
atravessar esse momento diz Veiga (2020) Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17%
se preocupam como é embalada a comida (ABRASEL, 2020)

CONCLUSOES
É possível verificar que empresas do segmento de alimentação, bem como restaurantes terão nesse ano de 2020, devido a pandemia do corona vírus,uma queda em
suas receitas com relação as projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a
crise e melhorar sua prestação de serviço

REFERENCIAS

ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020. Disponível em:
(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel.
12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. BANCO
CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em:
30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020 cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020

Página 742



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11567 Mercadologia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3595323 - ANTONIO IRISVALDO DE ARAUJO RODRIGUES JUNYOR 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Sabe-se que o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019 visto em pesquisa na
região de Campinas (ABRASEL, 2020), resultando na queda do PIB em -5,89%, contrário as previsões de crescimento de 2,17% (BANCO CENTRAL, 2020; ESTADAO,
2020). Mesmo com dados que apontam um crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes)
apresentou em junho que 55% de bares e restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de
atravessar esse momento diz Veiga (2020) Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17%
se preocupam como é embalada a comida (ABRASEL, 2020)

CONCLUSOES
É possível verificar que empresas do segmento de alimentação, bem como restaurantes terão nesse ano de 2020, devido a pandemia do corona vírus,uma queda em
suas receitas com relação as projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a
crise e melhorar sua prestação de serviço

REFERENCIAS

ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020. Disponível em:
(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel.
12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. BANCO
CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em:
30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020 cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020
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3658562 - MARIA EDINALVA DOS SANTO SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Sabe-se que o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019 visto em pesquisa na
região de Campinas (ABRASEL, 2020), resultando na queda do PIB em -5,89%, contrário as previsões de crescimento de 2,17% (BANCO CENTRAL, 2020; ESTADAO,
2020). Mesmo com dados que apontam um crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes)
apresentou em junho que 55% de bares e restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de
atravessar esse momento diz Veiga (2020) Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17%
se preocupam como é embalada a comida (ABRASEL, 2020)

CONCLUSOES
É possível verificar que empresas do segmento de alimentação, bem como restaurantes terão nesse ano de 2020, devido a pandemia do corona vírus,uma queda em
suas receitas com relação as projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a
crise e melhorar sua prestação de serviço

REFERENCIAS

ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020. Disponível em:
(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel.
12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. BANCO
CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em:
30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020 cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020
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Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Sabe-se que o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019 visto em pesquisa na
região de Campinas (ABRASEL, 2020), resultando na queda do PIB em -5,89%, contrário as previsões de crescimento de 2,17% (BANCO CENTRAL, 2020; ESTADAO,
2020). Mesmo com dados que apontam um crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes)
apresentou em junho que 55% de bares e restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de
atravessar esse momento diz Veiga (2020) Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17%
se preocupam como é embalada a comida (ABRASEL, 2020)

CONCLUSOES
É possível verificar que empresas do segmento de alimentação, bem como restaurantes terão nesse ano de 2020, devido a pandemia do corona vírus,uma queda em
suas receitas com relação as projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a
crise e melhorar sua prestação de serviço

REFERENCIAS

ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020. Disponível em:
(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel.
12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. BANCO
CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em:
30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020 cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020
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3706923 - LEANDRO DELMONDES THOME 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO DESAFIOS DOS RESTAURANTES DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA

INTRODUCAO Analisou-se os desafios que restaurantes devem enfrentar durante a pandemia, utilizando dados, e mostrando o possível comportamento pós-pandemia.

OBJETIVOS Demonstrar como os restaurantes devem lidar com o novo comportamento do consumidor pós-pandemia.

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas.

RESULTADOS

Bares e restaurantes foram impactados pelo corona vírus. Com o isolamento social, uma parte dos comércios, serviços e indústrias, precisaram parar as atividades e
diante desse cenário foi exigido adaptar e modificar o modo de produção, distribuição e comunicação, o que tem levado a economia do mundo a recessão
(ABRASEL, 2020). Sabe-se que o consumo de alimentos ficará comprometido tendo um crescimento negativo de -5,39% com relação a 2019 visto em pesquisa na
região de Campinas (ABRASEL, 2020), resultando na queda do PIB em -5,89%, contrário as previsões de crescimento de 2,17% (BANCO CENTRAL, 2020; ESTADAO,
2020). Mesmo com dados que apontam um crescimento negativo no mercado de consumo de alimentos, a Abrasel (Associação brasileira de bares e restaurantes)
apresentou em junho que 55% de bares e restaurantes, como forma de se reinventarem, estão atendendo via delivery usando esse formato como uma forma de
atravessar esse momento diz Veiga (2020) Existe em 56% dos consumidores, uma preocupação ao usar delivery por desconhecer a forma como é o preparo e 17%
se preocupam como é embalada a comida (ABRASEL, 2020)

CONCLUSOES
É possível verificar que empresas do segmento de alimentação, bem como restaurantes terão nesse ano de 2020, devido a pandemia do corona vírus,uma queda em
suas receitas com relação as projeção de anos anteriores, mas também fica claro que diante desse novo cenário, restaurantes devem se reinventar para atravessar a
crise e melhorar sua prestação de serviço

REFERENCIAS

ABRASEL. Consumo de alimentação fora do lar terá queda de 40% na RMC em 2020, aponta pesquisa, Abrasel, 26/06/2020. Disponível em:
(#60)https://rmc.abrasel.com.br/noticias/noticias/consumo-de-alimentacao-fora-do-lar-tera-queda-de-40-na-rmc-em-2020-aponta-pesquisa/?
_ga=2.113780615.1400988895.1601507203-542777302.1595886478(#62). Acesso em: 30/09/2020. ABRASEL. Como é o futuro pós-pandemia. Abrasel.
12/05/2020. Disponível em (#60) https://abrasel.com.br/revista/mercado-e-tendencias/como-e-o-futuro-pos-pandemia/(#62).Acesso em 01/10/2020. BANCO
CENTRAL. Focus – relatório de Mercado, Banco central do Brasil. 25/09/2020. Disponível em: (#60)https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus(#62) Acesso em:
30/09/2020. ESTADAO. Projeção para PIB de 2020 cai de 2,17% para 1,99% no Focus do BC, Estadão, 09/03/2020. Disponível em:
(#60)https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/03/09/internas_economia,1127229/projecao-para-pib-de-2020-cai-de-2-17-para-1-99-no-focus-do-
bc.shtml#:~(#62) Acesso em. 30/09/2020. VEIGA, Ivan. iFood auxilia restaurantes a se reinventarem por meio da tecnologia. Abrasel09/06/2020. Disponível em:
(#60) https://df.abrasel.com.br/noticias/noticias/ifood-auxilia-restaurantes-a-se-reinventarem-por-meio-da-tecnologia/(#62). Acesso em 30/09/2020
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3297594 - GABRIELA DA SILVA FERREIRA RAMOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATUAÇÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO TELEMONITORAMENTO DA COVID-19 EM UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE

INTRODUCAO
A SARS-CoV-2 é uma doença causada pela coronavírus, que ficou conhecida por COVID-19. Em março de 2020 foi publicado a portaria nº467 pelo Ministério da
saúde que autoriza ações de telemedicina em caráter da pandemia COVID-191,2.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente ao monitoramento da COVID-19 em uma Unidade Básica de Saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva em uma Unidade Básica de Saúde. O estágio foi realizado
no período de agosto a outubro de 2020. Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas era o monitoramento telefônico dos casos notificados da COVID-19 e seus
comunicantes, usando como norteador um formulário com queixas sintomáticas durante quatorze dias.

RESULTADOS

Durante o estágio os alunos se escalam para o telemonitoramento da COVID-19, o atendimento era norteado por um instrumento do próprio serviço e realizado por
ligações telefônicas, onde cada aluno monitorava em torno de 10 ligações por dia. Para realizar o atendimento é recebido uma ficha onde contemplavam os dados
pessoais do usuário notificado e outro formulário que contemplava as seguintes questões: se tomou a vacina H1N1, data, números de comunicantes no domicílio, se
apresenta antecedentes de saúde, em seguida, é questionado se apresentou algum sintoma da doença (COVID-19), estes sintomas eram comparados para evolução
do paciente. O monitoramento é realizado durante quatorze dias, porém se não houver contato durante quatro dias consecutivos, os prontuários eram encaminhados
para agendamento de visita domiciliaria que posteriormente agendado por um Agente Comunitário de Saúde (ACS).

CONCLUSOES

A partir dessa experiência foi possível observar que o telemonitoramento pode ser efetivo na criação de vínculo em um momento de medo e ansiedade, sanando
dúvidas e receios, e auxiliando no enfrentamento da doença (COVID-19). Embora seja uma proposta eficaz, tivemos algumas dificuldades como: falta de
informações para os usuários sobre a proposta do monitoramento na data de notificação da doença, recusa das ligações, falta de vínculo de continuidade do mesmo
profissional, descaso com as informações solicitadas, dificultando assim a efetividade da proposta.

REFERENCIAS
1- Ministério da Saúde. O que é COVID-19. [internet]. 2020 [acesso em 12 Set 2020]. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
2- Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Corona Vírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. [internet]. 2020. [acesso em 22 Set 2020]. Disponível
em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-ProtocoloManejo-ver06-Final.pdf
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3600483 - BRUNA GONCALVES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATUAÇÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO TELEMONITORAMENTO DA COVID-19 EM UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE

INTRODUCAO
A SARS-CoV-2 é uma doença causada pela coronavírus, que ficou conhecida por COVID-19. Em março de 2020 foi publicado a portaria nº467 pelo Ministério da
saúde que autoriza ações de telemedicina em caráter da pandemia COVID-191,2.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente ao monitoramento da COVID-19 em uma Unidade Básica de Saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva em uma Unidade Básica de Saúde. O estágio foi realizado
no período de agosto a outubro de 2020. Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas era o monitoramento telefônico dos casos notificados da COVID-19 e seus
comunicantes, usando como norteador um formulário com queixas sintomáticas durante quatorze dias.

RESULTADOS

Durante o estágio os alunos se escalam para o telemonitoramento da COVID-19, o atendimento era norteado por um instrumento do próprio serviço e realizado por
ligações telefônicas, onde cada aluno monitorava em torno de 10 ligações por dia. Para realizar o atendimento é recebido uma ficha onde contemplavam os dados
pessoais do usuário notificado e outro formulário que contemplava as seguintes questões: se tomou a vacina H1N1, data, números de comunicantes no domicílio, se
apresenta antecedentes de saúde, em seguida, é questionado se apresentou algum sintoma da doença (COVID-19), estes sintomas eram comparados para evolução
do paciente. O monitoramento é realizado durante quatorze dias, porém se não houver contato durante quatro dias consecutivos, os prontuários eram encaminhados
para agendamento de visita domiciliaria que posteriormente agendado por um Agente Comunitário de Saúde (ACS).

CONCLUSOES

A partir dessa experiência foi possível observar que o telemonitoramento pode ser efetivo na criação de vínculo em um momento de medo e ansiedade, sanando
dúvidas e receios, e auxiliando no enfrentamento da doença (COVID-19). Embora seja uma proposta eficaz, tivemos algumas dificuldades como: falta de
informações para os usuários sobre a proposta do monitoramento na data de notificação da doença, recusa das ligações, falta de vínculo de continuidade do mesmo
profissional, descaso com as informações solicitadas, dificultando assim a efetividade da proposta.

REFERENCIAS
1- Ministério da Saúde. O que é COVID-19. [internet]. 2020 [acesso em 12 Set 2020]. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
2- Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Corona Vírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. [internet]. 2020. [acesso em 22 Set 2020]. Disponível
em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-ProtocoloManejo-ver06-Final.pdf
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3622002 - VITORIA RIBEIRO DE ABREU 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATUAÇÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO TELEMONITORAMENTO DA COVID-19 EM UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE

INTRODUCAO
A SARS-CoV-2 é uma doença causada pela coronavírus, que ficou conhecida por COVID-19. Em março de 2020 foi publicado a portaria nº467 pelo Ministério da
saúde que autoriza ações de telemedicina em caráter da pandemia COVID-191,2.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente ao monitoramento da COVID-19 em uma Unidade Básica de Saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva em uma Unidade Básica de Saúde. O estágio foi realizado
no período de agosto a outubro de 2020. Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas era o monitoramento telefônico dos casos notificados da COVID-19 e seus
comunicantes, usando como norteador um formulário com queixas sintomáticas durante quatorze dias.

RESULTADOS

Durante o estágio os alunos se escalam para o telemonitoramento da COVID-19, o atendimento era norteado por um instrumento do próprio serviço e realizado por
ligações telefônicas, onde cada aluno monitorava em torno de 10 ligações por dia. Para realizar o atendimento é recebido uma ficha onde contemplavam os dados
pessoais do usuário notificado e outro formulário que contemplava as seguintes questões: se tomou a vacina H1N1, data, números de comunicantes no domicílio, se
apresenta antecedentes de saúde, em seguida, é questionado se apresentou algum sintoma da doença (COVID-19), estes sintomas eram comparados para evolução
do paciente. O monitoramento é realizado durante quatorze dias, porém se não houver contato durante quatro dias consecutivos, os prontuários eram encaminhados
para agendamento de visita domiciliaria que posteriormente agendado por um Agente Comunitário de Saúde (ACS).

CONCLUSOES

A partir dessa experiência foi possível observar que o telemonitoramento pode ser efetivo na criação de vínculo em um momento de medo e ansiedade, sanando
dúvidas e receios, e auxiliando no enfrentamento da doença (COVID-19). Embora seja uma proposta eficaz, tivemos algumas dificuldades como: falta de
informações para os usuários sobre a proposta do monitoramento na data de notificação da doença, recusa das ligações, falta de vínculo de continuidade do mesmo
profissional, descaso com as informações solicitadas, dificultando assim a efetividade da proposta.

REFERENCIAS
1- Ministério da Saúde. O que é COVID-19. [internet]. 2020 [acesso em 12 Set 2020]. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
2- Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Corona Vírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. [internet]. 2020. [acesso em 22 Set 2020]. Disponível
em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-ProtocoloManejo-ver06-Final.pdf
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3629937 - ALLAN KAIQUE DE CASTRO SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roseli de Lana Moreira

TITULO
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATUAÇÃO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM FRENTE AO TELEMONITORAMENTO DA COVID-19 EM UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE

INTRODUCAO
A SARS-CoV-2 é uma doença causada pela coronavírus, que ficou conhecida por COVID-19. Em março de 2020 foi publicado a portaria nº467 pelo Ministério da
saúde que autoriza ações de telemedicina em caráter da pandemia COVID-191,2.

OBJETIVOS Relatar a experiência dos graduandos de Enfermagem frente ao monitoramento da COVID-19 em uma Unidade Básica de Saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido no estágio curricular supervisionado de Saúde Coletiva em uma Unidade Básica de Saúde. O estágio foi realizado
no período de agosto a outubro de 2020. Dentre as atividades desenvolvidas, uma delas era o monitoramento telefônico dos casos notificados da COVID-19 e seus
comunicantes, usando como norteador um formulário com queixas sintomáticas durante quatorze dias.

RESULTADOS

Durante o estágio os alunos se escalam para o telemonitoramento da COVID-19, o atendimento era norteado por um instrumento do próprio serviço e realizado por
ligações telefônicas, onde cada aluno monitorava em torno de 10 ligações por dia. Para realizar o atendimento é recebido uma ficha onde contemplavam os dados
pessoais do usuário notificado e outro formulário que contemplava as seguintes questões: se tomou a vacina H1N1, data, números de comunicantes no domicílio, se
apresenta antecedentes de saúde, em seguida, é questionado se apresentou algum sintoma da doença (COVID-19), estes sintomas eram comparados para evolução
do paciente. O monitoramento é realizado durante quatorze dias, porém se não houver contato durante quatro dias consecutivos, os prontuários eram encaminhados
para agendamento de visita domiciliaria que posteriormente agendado por um Agente Comunitário de Saúde (ACS).

CONCLUSOES

A partir dessa experiência foi possível observar que o telemonitoramento pode ser efetivo na criação de vínculo em um momento de medo e ansiedade, sanando
dúvidas e receios, e auxiliando no enfrentamento da doença (COVID-19). Embora seja uma proposta eficaz, tivemos algumas dificuldades como: falta de
informações para os usuários sobre a proposta do monitoramento na data de notificação da doença, recusa das ligações, falta de vínculo de continuidade do mesmo
profissional, descaso com as informações solicitadas, dificultando assim a efetividade da proposta.

REFERENCIAS
1- Ministério da Saúde. O que é COVID-19. [internet]. 2020 [acesso em 12 Set 2020]. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
2- Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Corona Vírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. [internet]. 2020. [acesso em 22 Set 2020]. Disponível
em: https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-ProtocoloManejo-ver06-Final.pdf
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Autor Status Apresentação

1884255 - JULIANA RIZERIO MONCAYO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Concordância da mensuração da glicose obtida por punção venosa e capilar com auxílio de quatro glicosímetros portáteis em gatos

INTRODUCAO
O Diabetes mellitus felino é uma endocrinopatia com prevalência crescente, estimada em 1:100 a 1:500. Após o início da dieta e terapia com insulina é fundamental
o monitoramento glicêmico do paciente, porém como os gatos são propensos à hiperglicemia de estresse, mensurações em ambiente hospitalar podem resultar em
dados questionáveis. Portanto, recomenda-se o monitoramento domiciliar com glicosímetros portáteis.

OBJETIVOS
Comparar a concordância entre os valores de glicose obtidos pela punção venosa e capilar pelos medidores de glicemia das marcas Accu Check- Guide ®, Accu
Check- Performa ®,Freestyle- Optimun Neo ®, Freestyle- Freedom Lite ® em gatos.

METODOLOGIA
Foram inclusos gatos atendidos no HOVET-UNISA, que tenham passado por exame físico e estejam adequadamente hidratados e sem anemia, em quadro de hipo,
normo e hiperglicemia. Foi coletado sangue venoso e capilar (pavilhão auricular) para análise laboratorial e nos glicosímetros de acordo com a randomização dos
aparelhos.

RESULTADOS

Foram inclusos 10 gatos nesta análise, sendo 1 gato hipoglicêmico (glicemia (#60)64mg/dL), 4 gatos normoglicêmicos (65 a 118mg/dL) e 5 gatos hiperglicêmicos
((#62)119mg/dL). Não foram observadas diferenças entre os resultados obtidos pelos aparelhos em estudo (p=0,90, Kruskal-Wallis). Foi observada forte correlação
de Spearman entre o sangue venoso e capilar em todos os aparelhos, os Rhô obtidos pelos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,95; 0,93;
0,99 e 0,98 (p(#60)0,0001). Pelo teste de Bland-Altman foi avaliada a concordância entre os valores obtidos entre os dois locais de coleta, tendo concordância entre
os aparelhos Performa (p=0,20), Neo (p=0,12) e Lite (p=0,34), e discordância entre os métodos pelo aparelho Guide (p=0,0039). A precisão analítica obtida na grade
de erros foi de 100% na zona A e 0% na B no Guide; 90% na A e 10% na B para o Performa; 80% na Z e 20% na B para o Neo, e 90% na A e 10% na B para o Lite. Os
valores nas zonas A e B não representam risco de erros na conduta clínica; não houve valores nas zonas C, D e E, consideradas de risco na decisão terapêutica.

CONCLUSOES
Embora haja alguma diferença nos valores obtidos entre os métodos de coleta do sangue para verificação da glicose, as análises obtidas pela grade de erros nos
mostrou ser seguro o uso dos aparelhos em estudo. As análises referentes ao método padrão ouro obtidas pelo laboratório, ainda estão em processamento e
poderão auxiliar na decisão de ranqueamento dos melhores aparelhos.

REFERENCIAS
Klonoff DC, Parkes JL, Kovatchev BP, Kerr D, Bevier WC, Brazg RL, Christiansen M, Bailey TS, Nichols JH, Kohn MA. Investigation of the Accuracy of 18 Marketed
Blood Glucose Monitors. Diabetes Care. 2018 Aug;41(8):1681-1688. doi: 10.2337/dc17-1960. Epub 2018 Jun 13. PMID: 29898901. Wess G, Reusch C. Assessment of
five portable blood glucose meters for use in cats. Am J Vet Res. 2000 Dec;61(12):1587-92. doi: 10.2460/ajvr.2000.61.1587. PMID: 11131603.
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3115186 - GREGORY BERGMANN LUPIFIERIS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Concordância da mensuração da glicose obtida por punção venosa e capilar com auxílio de quatro glicosímetros portáteis em gatos

INTRODUCAO
O Diabetes mellitus felino é uma endocrinopatia com prevalência crescente, estimada em 1:100 a 1:500. Após o início da dieta e terapia com insulina é fundamental
o monitoramento glicêmico do paciente, porém como os gatos são propensos à hiperglicemia de estresse, mensurações em ambiente hospitalar podem resultar em
dados questionáveis. Portanto, recomenda-se o monitoramento domiciliar com glicosímetros portáteis.

OBJETIVOS
Comparar a concordância entre os valores de glicose obtidos pela punção venosa e capilar pelos medidores de glicemia das marcas Accu Check- Guide ®, Accu
Check- Performa ®,Freestyle- Optimun Neo ®, Freestyle- Freedom Lite ® em gatos.

METODOLOGIA
Foram inclusos gatos atendidos no HOVET-UNISA, que tenham passado por exame físico e estejam adequadamente hidratados e sem anemia, em quadro de hipo,
normo e hiperglicemia. Foi coletado sangue venoso e capilar (pavilhão auricular) para análise laboratorial e nos glicosímetros de acordo com a randomização dos
aparelhos.

RESULTADOS

Foram inclusos 10 gatos nesta análise, sendo 1 gato hipoglicêmico (glicemia (#60)64mg/dL), 4 gatos normoglicêmicos (65 a 118mg/dL) e 5 gatos hiperglicêmicos
((#62)119mg/dL). Não foram observadas diferenças entre os resultados obtidos pelos aparelhos em estudo (p=0,90, Kruskal-Wallis). Foi observada forte correlação
de Spearman entre o sangue venoso e capilar em todos os aparelhos, os Rhô obtidos pelos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,95; 0,93;
0,99 e 0,98 (p(#60)0,0001). Pelo teste de Bland-Altman foi avaliada a concordância entre os valores obtidos entre os dois locais de coleta, tendo concordância entre
os aparelhos Performa (p=0,20), Neo (p=0,12) e Lite (p=0,34), e discordância entre os métodos pelo aparelho Guide (p=0,0039). A precisão analítica obtida na grade
de erros foi de 100% na zona A e 0% na B no Guide; 90% na A e 10% na B para o Performa; 80% na Z e 20% na B para o Neo, e 90% na A e 10% na B para o Lite. Os
valores nas zonas A e B não representam risco de erros na conduta clínica; não houve valores nas zonas C, D e E, consideradas de risco na decisão terapêutica.

CONCLUSOES
Embora haja alguma diferença nos valores obtidos entre os métodos de coleta do sangue para verificação da glicose, as análises obtidas pela grade de erros nos
mostrou ser seguro o uso dos aparelhos em estudo. As análises referentes ao método padrão ouro obtidas pelo laboratório, ainda estão em processamento e
poderão auxiliar na decisão de ranqueamento dos melhores aparelhos.

REFERENCIAS
Klonoff DC, Parkes JL, Kovatchev BP, Kerr D, Bevier WC, Brazg RL, Christiansen M, Bailey TS, Nichols JH, Kohn MA. Investigation of the Accuracy of 18 Marketed
Blood Glucose Monitors. Diabetes Care. 2018 Aug;41(8):1681-1688. doi: 10.2337/dc17-1960. Epub 2018 Jun 13. PMID: 29898901. Wess G, Reusch C. Assessment of
five portable blood glucose meters for use in cats. Am J Vet Res. 2000 Dec;61(12):1587-92. doi: 10.2460/ajvr.2000.61.1587. PMID: 11131603.
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3168981 - LUANA LOPES PATENTE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Concordância da mensuração da glicose obtida por punção venosa e capilar com auxílio de quatro glicosímetros portáteis em gatos

INTRODUCAO
O Diabetes mellitus felino é uma endocrinopatia com prevalência crescente, estimada em 1:100 a 1:500. Após o início da dieta e terapia com insulina é fundamental
o monitoramento glicêmico do paciente, porém como os gatos são propensos à hiperglicemia de estresse, mensurações em ambiente hospitalar podem resultar em
dados questionáveis. Portanto, recomenda-se o monitoramento domiciliar com glicosímetros portáteis.

OBJETIVOS
Comparar a concordância entre os valores de glicose obtidos pela punção venosa e capilar pelos medidores de glicemia das marcas Accu Check- Guide ®, Accu
Check- Performa ®,Freestyle- Optimun Neo ®, Freestyle- Freedom Lite ® em gatos.

METODOLOGIA
Foram inclusos gatos atendidos no HOVET-UNISA, que tenham passado por exame físico e estejam adequadamente hidratados e sem anemia, em quadro de hipo,
normo e hiperglicemia. Foi coletado sangue venoso e capilar (pavilhão auricular) para análise laboratorial e nos glicosímetros de acordo com a randomização dos
aparelhos.

RESULTADOS

Foram inclusos 10 gatos nesta análise, sendo 1 gato hipoglicêmico (glicemia (#60)64mg/dL), 4 gatos normoglicêmicos (65 a 118mg/dL) e 5 gatos hiperglicêmicos
((#62)119mg/dL). Não foram observadas diferenças entre os resultados obtidos pelos aparelhos em estudo (p=0,90, Kruskal-Wallis). Foi observada forte correlação
de Spearman entre o sangue venoso e capilar em todos os aparelhos, os Rhô obtidos pelos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,95; 0,93;
0,99 e 0,98 (p(#60)0,0001). Pelo teste de Bland-Altman foi avaliada a concordância entre os valores obtidos entre os dois locais de coleta, tendo concordância entre
os aparelhos Performa (p=0,20), Neo (p=0,12) e Lite (p=0,34), e discordância entre os métodos pelo aparelho Guide (p=0,0039). A precisão analítica obtida na grade
de erros foi de 100% na zona A e 0% na B no Guide; 90% na A e 10% na B para o Performa; 80% na Z e 20% na B para o Neo, e 90% na A e 10% na B para o Lite. Os
valores nas zonas A e B não representam risco de erros na conduta clínica; não houve valores nas zonas C, D e E, consideradas de risco na decisão terapêutica.

CONCLUSOES
Embora haja alguma diferença nos valores obtidos entre os métodos de coleta do sangue para verificação da glicose, as análises obtidas pela grade de erros nos
mostrou ser seguro o uso dos aparelhos em estudo. As análises referentes ao método padrão ouro obtidas pelo laboratório, ainda estão em processamento e
poderão auxiliar na decisão de ranqueamento dos melhores aparelhos.

REFERENCIAS
Klonoff DC, Parkes JL, Kovatchev BP, Kerr D, Bevier WC, Brazg RL, Christiansen M, Bailey TS, Nichols JH, Kohn MA. Investigation of the Accuracy of 18 Marketed
Blood Glucose Monitors. Diabetes Care. 2018 Aug;41(8):1681-1688. doi: 10.2337/dc17-1960. Epub 2018 Jun 13. PMID: 29898901. Wess G, Reusch C. Assessment of
five portable blood glucose meters for use in cats. Am J Vet Res. 2000 Dec;61(12):1587-92. doi: 10.2460/ajvr.2000.61.1587. PMID: 11131603.
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1116592 - VANESSA CRISTINA DA SILVA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020)

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020)

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em: . Acesso em: 26 de
setembro de 2020. REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: . Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO
2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60)
https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020
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3355306 - KETLIN SALES PEREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020)

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020)

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em: . Acesso em: 26 de
setembro de 2020. REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: . Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO
2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60)
https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020
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3543421 - MARIANA SOUZA MARQUES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020)

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020)

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em: . Acesso em: 26 de
setembro de 2020. REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: . Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO
2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60)
https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020
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3557278 - EDNA CARDOSO DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020)

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020)

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em: . Acesso em: 26 de
setembro de 2020. REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: . Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO
2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60)
https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020
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Osvaldo da Silva

TITULO Impactos da Pandemia no setor de Turismo

INTRODUCAO

O setor turístico se tornou um dos mais afetados mundialmente em 2020 devido a pandemia do COVID-19, que recomenda à necessidade de isolamento social e
proíbe, aglomerações, visitas a bares e restaurantes (REDAÇÃO, 2020). Algumas fronteiras foram fechadas e como consequência disso, muitos hotéis, agências de
viagens e companhias aéreas sentiram o impacto financeiro apresentando um resultado contrário a 2019 que segundo a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) o turismo movimentou 238,6 bilhões de reais representando 8% do PIB, demonstrando a importância do setor para o país (REDAÇÃO
2, 2020)

OBJETIVOS Apresentar os impactos da pandemia do COVID-19 em 2020 no setor turístico e possíveis medidas para a sua recuperação

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa dessas pesquisas

RESULTADOS

O setor turístico é importante para a economia do País, com alta representatividade no PIB. Com o início da quarentena em março/2020 o setor pode deixar de
movimentar cerca de R$ 116 bilhões durante os anos de 2020 e 2021. Para compensar essa perda, será necessário que o turismo como um todo cresça em média
17% nos anos de 2022 e 2023. Em estudo realizado em abril/2020 acredita-se que o reequilíbrio de viagens nacionais deverá ocorrer em 12 meses e internacionais
em 18 meses (EBAPE, 2020). Com essa mudança radical no setor, as empresas que ainda conseguem se manter ou aquelas que estão sendo criadas terão que se
reinventar para alcançar uma alavancagem de vendas, analisando as novas necessidades e opções após esse período de pandemia. De acordo com a análise da
empresa Decolar, foi possível observar algumas tendências como aumento das viagens nacionais principalmente quando a flexibilização do isolamento social
começou entre junho e julho no país, a procura por experiências ao ar livre e flexibilidade nas reservas (BRASILTURIS, 2020)

CONCLUSOES
O estudo desse tema abordou algumas visões e números de perdas causadas pelo COVID-19 no setor turístico. Também foram apresentadas algumas soluções
encontradas por empresas e o auxílio governamental para a recuperação nos próximos anos

REFERENCIAS

BRASILTURIS Jornal. Decolar destaca principais tendências do Turismo pós-pandemia. Brasilturis Jornal. 04/08/2020.Disponível em: (#60)
https://brasilturis.com.br/decolar-destaca-principais-tendencias-do-turismo-pos-pandemia/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020. EBAPE FGV. Impacto
Econômico nas Atividades Características do Turismo. Abril/2020. Centro de Estudos em Competitividade da FGV/EBAPE. Disponível em: . Acesso em: 26 de
setembro de 2020. REDAÇÃO. O que esperar do turismo pós-pandemia. Catraca Livre. 10/08/2020. Disponível em: . Acesso em: 26 de setembro de 2020. REDAÇÃO
2. 5º Fórum Brasileiro de Turismo debate o crescimento do setor pós Covid-19. Marco Zero. 25/08/2020. Disponível em: (#60)
https://www.revistamarcozero.com.br/5o-forum-brasileiro-de-turismo-debate-o-crescimento-do-setor-pos-covid-19/(#62). Acesso em: 26 de setembro de 2020
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Luiz Antonio Dias

TITULO “Minha História das Mulheres”: Empresárias brasileiras: uma análise de caso.

INTRODUCAO

A obra de Michelle Perrot “Minha Historia das Mulheres”, publicado em 2007, questiona a ausência de mulheres historiadoras e como isso contribuiu amplamente
para a invisibilidade das mulheres na história. Através de estudos e pesquisas históricas, a autora colabora para a construção de uma história das mulheres. Pensar
como Michelle Perrot disse em 2018, em uma entrevista na Libétation: “existe a ideia de que fazer história das mulheres é ajudar a tirar as mulheres dos silêncios de
sua história e, ao mesmo tempo, dar a elas as ferramentas intelectuais para pensar sobre sua dominação”. Este pensamento nos ajuda a compreender a importância
dessa obra e a importância de escrevermos nossas histórias.

OBJETIVOS
Analisar como a autora representa suas ideias de como a história das mulheres é significante para a identidade da mulher e analisar o lugar que as mulheres ocupam
no Brasil, em especial no campo dos negócios. Nesse sentido, procuramos analisar dados do IBGE acerca da mulher no mercado de trabalho brasileiro, em especial,
nos altos postos e, finalmente, promover uma análise de caso de uma empresária bem sucedida e referência na sua área.

METODOLOGIA
Propomos uma discussão a partir do referencial teórico metodológico dos Estudos da História da Mulher, confrontando as ideias de Michelle Perrot e Joana Maria
Pedro, como ferramentas para fortalecer a identidade da mulher, além disso, trabalharemos com dados coletados junto ao IBGE, em especial sua Base de dados
“Mulheres no Mercado de Trabalho_2018”.

RESULTADOS
As mulheres raramente foram percebidas como protagonistas da história, geralmente, foram silenciadas ou apagadas nas construções históricas, invisibilizadas por
historiadores e pela sociedade. Nas últimas décadas, no entanto, verificamos um avanço na luta por esse lugar. As mulheres protagonistas de suas histórias,
assumiram o papel de contar essa história.

CONCLUSOES
Novos espaços e lugares sociais foram conquistados, mas verificamos que ainda existe um longo caminho a percorrer. Essa pesquisa busca apontar esses avanços
e indicar os desafios. Mostramos o avanço das mulheres em cargos de direção nas grandes empresas, através da análise de dados do IBGE e através de nossa
análise de caso mostramos as dificuldades enfrentadas por mulheres para ocupar cargos de direção e presidência nas empresas.

REFERENCIAS
BRASIL - IBGE. Mulheres no Mercado de Trabalho, 2018. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: DP(#38)A, 2005. PEDRO,
Joana Maria. Traduzido o debate: uso da categoria gênero na pesquisa histórica. História, São Paulo, v.24,n.1, 2005. P. 77-98. PEDRO, Joana Maria; PINSKY, Carla
Bassanezi. Nova história das Mulheres, Editora Contexto, 2012. PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. São Paulo: editora Contexto, 2007.
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João Victor Rolim de Souza

TITULO Análise dos efeitos do Método Pilates na tolerância ao exercício, qualidade de vida e dispneia em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

INTRODUCAO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma das doenças pulmonares mais prevalentes na atualidade sendo uma patologia de característica sistêmica,
progredindo para disfunção dos músculos esqueléticos, resultando na redução da tolerância ao exercício. A gravidade da doença é caracterizada através da
espirometria, e seu tratamento deve ter por base não apenas na gravidade da doença mas também, testes para avaliação da capacidade física destes pacientes,
como a manovacuometria, o teste de caminhada de 6 minutos e avaliação do histórico clínico do paciente. Programas de reabilitação pulmonar visam à melhora da
qualidade de vida dos pacientes com DPOC, sendo que os alvos primários são o controle da dispneia e aumento da tolerância ao exercício.

OBJETIVOS
Este estudo tem como objetivo verificar a eficácia do método pilates na melhora da força e dispneia em pacientes com Doenças Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC), diminuindo sintomas, aumentando e melhorando a qualidade de vida e a participação nas atividades diárias.

METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza por ser um estudo longitudinal do tipo prospectivo, quantitativo e descritivo, com finalidade de comparar dois diferentes métodos de
tratamento para paciente com DPOC, O estudo será realizado na Clínica de Fisioterapia da Universidade Santo Amaro em São Paulo – SP . A amostra será
constituída de 10 pacientes. Os indivíduos serão randomizados e distribuídos em 2 grupos de 5 sujeitos. Um grupo se submeterá ao Protocolo de Tratamento
convencional de DPOC e o outro se sujeitará ao Protocolo de Tratamento do Método Pilates.

RESULTADOS
Espera-se que os resultados do presente estudo possam contribuir para programas de promoção, prevenção e atenção à pacientes com DPOC, melhorando suas
condições de vida e saúde, fazendo com que o mesmo seja utilizado como mais uma alternativa de tratamento em pessoas com essa patologia.

CONCLUSOES Protocolo ainda não iniciado. Esperando autorização do CEP.

REFERENCIAS

Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstrutive Lung Disease, Report. Gold Executive Summary, 2017[acesso 07 de fevereiro de
2020] .Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28182564/ 2 - Wehrmeister F C. Pulmonary rehabilitation programs in patients with COPD, J. bras. pneumol.
vol.37 no.4 São Paulo jul./ago. 2011 [acesso 30 de maio de 2020]. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1806-37132011000400017 Cogo T C,Pizzato S R
C,Vargas A C. El Método Pilates como um recurso para aumentar La flexibilidad y La resistência muscular:uma investigación bibliográfica,EFDesportes.com, Revista
Digital. Bueno Aires, Junio 2014 [acesso 26/05/2020]; ano 19, nº 193. Disponível em: https://www.efdeportes.com/efd193/o-metodo-pilates-flexibilidade-e-
resistencia.htm Bellinate M L. A repercussão do Método Pilates solo e bola na qualidade de vida dos servidores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
Mestrado em psicologia.Campo Grande. Universidade Católica Dom Bosco; 2015 [acesso 05/06/2020]
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TITULO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, OS TRIBUTOS, O PLANEJAMENTO, A CONECTIVIDADE E AS TECNOLOGIAS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA

INTRODUCAO

Os direitos fundamentais fazem parte da história da humanidade. Eles surgiram em tempos distintos conforme cada período histórico progressivamente e
sequencialmente nos textos constitucionais. Originou-se assim, à classificação de direitos essenciais por gerações ou dimensões. Inicialmente os de primeira,
segunda e terceira gerações, que de acordo renomados juristas são a base da doutrina Capitalismo Humanista: a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade.
Complementarmente, temos os de quarta e de quinta gerações: a Democracia, a qual inclui o Biodireito, e a Paz que se busca perante conflitos existentes no mundo
antes e após 11 de setembro de 2001. Neste processo, há a evolução do tributo. Hoje de forma geral, a tributação, consiste na arrecadação e fiscalização, para a
sustentação das necessidades coletivas, em um regime jurídico vinculante em prol da sociedade para a garantia dos direitos fundamentais. Em tempos de
pandemia, vive-se uma realidade antagônica entre as gerações de direitos: exclusão, ódio, violência, distinção de classes, mudanças de comportamento motivados
pelas tecnologias como um meio seguro em relação as medidas de isolamento social.

OBJETIVOS Analisar, discutir e refletir sobre o impacto das tecnologias como meio de superar as consequências da pandemia a luz dos direitos fundamentais.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica, com foco explicativo, aplicado e qualitativo, utilizando-se tanto o método dedutivo quanto o indutivo.

RESULTADOS

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Segundo a OPAS/OMS em setembro de 2020 havia 30.055.710 casos
confirmados no mundo, destes, 15.215.110 estão no continente americano, sendo no Brasil, 4.810.935 casos. De acordo com a ONU, 42% dos brasileiros não tem
acesso à internet. PNAD-COVID19 informa que o home office (formal) atinge hoje 8,6 milhões. No judiciário, 73% dos trabalhos passaram a ser a distância (AASP).
47% a cada mil entrevistados passaram a relatar problemas emocionais (exaustão) devido ao trabalho remoto (FIOCRUZ). À aceleração digital permearam toda a
sociedade em seus diversos segmentos e o mundo pós pandemia não será o mesmo que conhecíamos.

CONCLUSOES

A aceleração na implantação e adesão das tecnologias na atualidade foi a alternativa para a adaptação econômica e do trabalho em tempos de pandemia no país. As
hipóteses de responsabilização pelos danos causados por excesso de uso das TIC’s, nos leva a repensar a nossa concepção do Direito, sem falar na abertura de
debates profundos sobre a eticidade das relações homem-máquina em um país em crise e reformas constitucionais. Considerando que as mudanças de
comportamento poderão se perpetuar, é urgente as discussões sobre os impactos negativos e os ajustes necessários, para que se possa minimizar as possíveis
consequências de grande alcance causadas pela própria natureza da internet.

REFERENCIAS
ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. 10ª ed. Companhia das Letras, São Paulo, 2012. CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos Jurídicos da Internet. 2ªed. Ed.
Saraiva, São Paulo, 2002. LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel (2018). Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar. FERNADES, Anita Maria da Rocha.
Inteligência Artificial: noções gerais. VisualBooks Ed., Florianópolis, SC, 2005.
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Alzira Lobo de Arruda Campos

TITULO Mediação no Contexto Escolar: um processo em transformação

INTRODUCAO

O procedimento adotado para mediar os conflitos surgiu dos litígios em órgão públicos, vindo a se expandir no contexto pedagógico na sociedade global
contemporânea. Atualmente, pesquisas vêm demonstrando a importância da prática da mediação escolar, nas instituições de ensino, devido às diversas
manifestações de agressividade, desde uma simples discussão, podendo chegar a um comportamento que fere a dignidade da pessoa humana. A aplicação de
projetos de mediação no Brasil tem acontecido, porém, ainda de modo muito tímido.

OBJETIVOS Analisar as propostas pedagógicas que praticam a mediação escolar e os impactos dos conflitos entre as pessoas que atuam no espaço da escola.

METODOLOGIA
A pesquisa busca uma abordagem qualitativa com análise de documentos e conteúdos que normatizam a mediação no contexto escolar. A pesquisa tem como
material projetos e registros de implantação da mediação em ambiente escolar no Brasil. Os procedimentos metodológicos utilizados para coleta de dados foram
análise documental, com recortes bem definidos a partir de referenciais teóricos.

RESULTADOS

Por meio de escritos e meios televisivos, no Brasil são demonstrados casos de conflitos de pessoas no ambiente escolar de diferentes classes sociais. Com a
implantação da Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, a mediação nas escolas passou a fazer parte do Projeto Político Pedagógico de algumas escolas. A proposta da
mediação escolar não englobou apenas as escolas estudais, como também as municipais, com a inserção de ferramentas pedagógicas e estratégias para prevenção
a violência. Os dados tem evidenciado que a mediação é um processo de transformação, não existe uma receita pronta, pois, cada instituição de ensino tem uma
realidade , seja ela Estadual ou Municipal, é preciso construir através das propostas de ensino um interesse comum, um resgate da autonomia, em que todos atores
sejam ouvidos, e tenham o poder de decisão dentro de uma coletividade.

CONCLUSOES
A prática da mediação junto à realidade escolar demonstra que as pessoas envolvidas no ambiente escolar, de diversas escolas brasileiras, precisam fazer parte
dessa construção das soluções pacíficas de conflitos, ao mesmo tempo, fica patente que o espaço escolar tem se transformado em um palco de conflitos de toda a
ordem, exigindo a intervenção das normas jurídicas.

REFERENCIAS

JODAR, Ivonete Afonso. Mediação de conflitos como estratégia de prevenção da violência na escola. 2018 Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) -
Universidade Federal de Pampa, Bagé, Rio Grande do Sul, 2018. SHABBEL, Corinna. Mediação Escolar de Pares: Semeando a paz entre os jovens. São Paulo: Editora
WHH, 2002. SHABBEL, Corinna. Mediação na Prática: Uma Abordagem Circular-Narrativa. São Paulo: Editora Longarina, 2020. CHRISPINO, Álvaro. A Mediação do
Conflito Escolar. Rio de Janeiro: Editora Biruta, 2011
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO COMO ENGRENAGEM PARA O SUCESSO ORGANIZACIONAL

INTRODUCAO

Todos os processos dentro de uma empresa funcionam como engrenagens que devem fazer com que todos os processos do sistema, funcione equilibradamente.
Para que estes processos tenham êxito, se desenvolvam e cresçam em uma organização, há a necessidade de preparar os colaboradores para que estejam aptos
para, através de treinamentos constantes, possam aplicar seus conhecimentos, desenvolver suas habilidades e passar a ter atitudes que se tornem a chave
importante para o sucesso organizacional.

OBJETIVOS
O presente artigo visa identificar como devem ser aplicados os planos de treinamento e desenvolvimento, analisando sua importância nos resultados
organizacionais, bem como mensurar quais os benefícios e vantagens que podem trazer para a empresa frente a concorrência.

METODOLOGIA Adotou-se como metodologia de estudo a revisão bibliográfica qualitativa baseada em livros, artigos e sites relacionados à área de Treinamento e Desenvolvimento.

RESULTADOS

Treinamento e Desenvolvimento são processos fundamentais para o progresso de uma empresa, a aplicação de treinamentos de forma sistematizada colabora com
o alinhamento das tarefas e atitudes dos colaboradores aos objetivos do negócio. Chiavenato (2002) define o treinamento como um processo educacional de curto
prazo que é aplicado de maneira sistemática e organizada. E esse tipo de capacitação é o que garante que todos os colaboradores possam seguir na mesma linha
de raciocínio estruturada no planejamento estratégico organizacional. Embora trabalhem em conjunto existe uma diferença entre Treinamento e Desenvolvimento.
Ainda para Chiavenato (1999), treinamento significa o preparo da pessoa para o cargo e o desenvolvimento se aproxima das competências adquiridas pela pessoa a
partir desses treinamentos “da vida, para a vida e pela vida”. Treinamento pode ser designado como um processo a curto prazo, implementado para modificar o
comportamento dos colaboradores, garantir a aquisição de habilidades e o conhecimento de regras e conceitos para a realização das tarefas. Enquanto que,
Desenvolvimento é um processo mais amplo e de longo prazo, que visa aprimorar as capacidades e competências já existentes nos colaboradores, considerando o
lado profissional e pessoal. Assim sendo, para melhor aproveitamento dos resultados e para que se torne uma vantagem competitiva, as organizações devem
possuir planos estratégicos de treinamento e desenvolvimento, mantendo assim sua equipe preparada para produzir e atender com a máxima qualidade e
excelência, tornando-se assim, uma vantagem frente à concorrência.

CONCLUSOES

Com o propósito de aumentar não só competitividade no mercado, mas também de melhorar a produtividade e a qualidade, há de se buscar implementar e investir na
área de Treinamento e Desenvolvimento em prol da motivação e expansão de capacitação e habilidades dos colaboradores, visando acompanhar as tendências e
tecnologias, incentivando o desenvolvimento contínuo e estruturado. As organizações que investem em Treinamento e Desenvolvimento passam a ter vantagens e
benefícios que as farão ter um diferencial no mercado, uma vez que os clientes serão atendidos com eficiência e eficácia, através de produtos ou serviços,
proporcionando assim, a maximização dos resultados organizacionais.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2002. _____________. Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: Como incrementar talentos na
empresa. São Paulo: Atlas, 1999.

Página 763



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11579 Alimentos 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3392457 - DOUGLAS HAPONCZYK FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudio Monico Innocencio Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Estabelecimento de um processo de produção de um agente de turbidez natural.

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A utilização de produtos sintéticos vem diminuindo conforme a demanda do mercado alimentício para produtos mais naturais. Dentro do mercado
alimentício temos os agentes de turbidez que tem como finalidade turvar bebidas, geralmente são pós secos pelo processo de atomização, que consiste em criar
uma solução deixando óleos encapsulados em agua e remover a agua da solução, para a adequação de um agente mais natural, foram feitas fórmulas utilizando
óleo de coco ou girassol, que se encapsulados em um tamanho de partícula especifico e secos é possível criar um agente que possa turvar bebidas. OBJETIVO:
Estabelecer um processo de produção industrial para que o agente de turbidez possa ser produzido e seco pelo processo de atomização em larga escala, com
volumes e tempos de agitações variados, e que o tamanho de partícula do óleo permaneça estavel e que possa turvar bebidas de forma natural. METODOLOGIA:
Pesquisa qualitativa de livros, estudo de livros, artigos, uso da lei de Lambert-Beer e ensaios experimentais em escala piloto junto da equipe de pesquisa e
desenvolvimento de uma empresa alimentícia. RESULTADO E DISCUSSÃO: Em escala piloto foram realizados dois testes A e B. Para o primeiro (A) foi possível deixar
a amostra estável utilizando uma hélice com aproximadamente ¾ de tamanho de um pote de alumínio e utilizando 1300 RPM (Rotações por minuto), o segundo teste
(B) foi utilizada a mesma hélice do teste A porém foi mudado somente o volume do frasco, deixando a hélice ocupar 1/3 do seu diâmetro. Padronizando o tamanho
de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm (Micrômetro), o produto após seco e aplicado nas quantidades de 0,2g/L e 0,7g/L em água não houve variação de turbidez
conforme a lei de Lambert-Beer entre os testes A e B. Após a padronização do tamanho de partícula do óleo antes de ser seco, realizou-se uma produção em escala
industrial, onde o tamanho de partícula do óleo foi medido até atingir valores entre 0,5 até 1 µm, deixando assim o item em agitação durante 1 hora à 1300RPM
dentro de um reator, após seco foi comparado 3 caixas produzidas com os testes A e B, e não houve nenhuma variação de turbidez. CONCLUSÃO: Após testes piloto
o processo industrial foi estabelecido, onde todas as soluções feitas com o tamanho de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm e secas utilizando o processo de
secagem por atomização, foi possível notar que não havia diferença entre as amostras testadas, sendo assim possível estabelecer um processo de escala industrial
para um agente de turbidez natural com volumes e tempos variados. REFERÊNCIAS: 1.CRC Press, Taylor (#38) Francis Group, Handbook of industrial drying, third
edition, Broken Sound Parkway, NW, 2007. 2. Firmenich (#38) Research and Development team, Quantifying Perceived Turbidity Beverage Emulsions. Genebra, GE,
2003. 3. UNICAMP.BR, Aula 14 Agitacao. Disponível em: https://www.unicamp.br/fea/ortega/aulas/aula14_Agitacao.pdf. Acesso em: 11 Mar. 2020.

OBJETIVOS

INTRODUÇÃO: A utilização de produtos sintéticos vem diminuindo conforme a demanda do mercado alimentício para produtos mais naturais. Dentro do mercado
alimentício temos os agentes de turbidez que tem como finalidade turvar bebidas, geralmente são pós secos pelo processo de atomização, que consiste em criar
uma solução deixando óleos encapsulados em agua e remover a agua da solução, para a adequação de um agente mais natural, foram feitas fórmulas utilizando
óleo de coco ou girassol, que se encapsulados em um tamanho de partícula especifico e secos é possível criar um agente que possa turvar bebidas. OBJETIVO:
Estabelecer um processo de produção industrial para que o agente de turbidez possa ser produzido e seco pelo processo de atomização em larga escala, com
volumes e tempos de agitações variados, e que o tamanho de partícula do óleo permaneça estavel e que possa turvar bebidas de forma natural. METODOLOGIA:
Pesquisa qualitativa de livros, estudo de livros, artigos, uso da lei de Lambert-Beer e ensaios experimentais em escala piloto junto da equipe de pesquisa e
desenvolvimento de uma empresa alimentícia. RESULTADO E DISCUSSÃO: Em escala piloto foram realizados dois testes A e B. Para o primeiro (A) foi possível deixar
a amostra estável utilizando uma hélice com aproximadamente ¾ de tamanho de um pote de alumínio e utilizando 1300 RPM (Rotações por minuto), o segundo teste
(B) foi utilizada a mesma hélice do teste A porém foi mudado somente o volume do frasco, deixando a hélice ocupar 1/3 do seu diâmetro. Padronizando o tamanho
de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm (Micrômetro), o produto após seco e aplicado nas quantidades de 0,2g/L e 0,7g/L em água não houve variação de turbidez
conforme a lei de Lambert-Beer entre os testes A e B. Após a padronização do tamanho de partícula do óleo antes de ser seco, realizou-se uma produção em escala
industrial, onde o tamanho de partícula do óleo foi medido até atingir valores entre 0,5 até 1 µm, deixando assim o item em agitação durante 1 hora à 1300RPM
dentro de um reator, após seco foi comparado 3 caixas produzidas com os testes A e B, e não houve nenhuma variação de turbidez. CONCLUSÃO: Após testes piloto
o processo industrial foi estabelecido, onde todas as soluções feitas com o tamanho de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm e secas utilizando o processo de
secagem por atomização, foi possível notar que não havia diferença entre as amostras testadas, sendo assim possível estabelecer um processo de escala industrial
para um agente de turbidez natural com volumes e tempos variados. REFERÊNCIAS: 1.CRC Press, Taylor (#38) Francis Group, Handbook of industrial drying, third
edition, Broken Sound Parkway, NW, 2007. 2. Firmenich (#38) Research and Development team, Quantifying Perceived Turbidity Beverage Emulsions. Genebra, GE,
2003. 3. UNICAMP.BR, Aula 14 Agitacao. Disponível em: https://www.unicamp.br/fea/ortega/aulas/aula14_Agitacao.pdf. Acesso em: 11 Mar. 2020.

METODOLOGIA

INTRODUÇÃO: A utilização de produtos sintéticos vem diminuindo conforme a demanda do mercado alimentício para produtos mais naturais. Dentro do mercado
alimentício temos os agentes de turbidez que tem como finalidade turvar bebidas, geralmente são pós secos pelo processo de atomização, que consiste em criar
uma solução deixando óleos encapsulados em agua e remover a agua da solução, para a adequação de um agente mais natural, foram feitas fórmulas utilizando
óleo de coco ou girassol, que se encapsulados em um tamanho de partícula especifico e secos é possível criar um agente que possa turvar bebidas. OBJETIVO:
Estabelecer um processo de produção industrial para que o agente de turbidez possa ser produzido e seco pelo processo de atomização em larga escala, com
volumes e tempos de agitações variados, e que o tamanho de partícula do óleo permaneça estavel e que possa turvar bebidas de forma natural. METODOLOGIA:
Pesquisa qualitativa de livros, estudo de livros, artigos, uso da lei de Lambert-Beer e ensaios experimentais em escala piloto junto da equipe de pesquisa e
desenvolvimento de uma empresa alimentícia. RESULTADO E DISCUSSÃO: Em escala piloto foram realizados dois testes A e B. Para o primeiro (A) foi possível deixar
a amostra estável utilizando uma hélice com aproximadamente ¾ de tamanho de um pote de alumínio e utilizando 1300 RPM (Rotações por minuto), o segundo teste
(B) foi utilizada a mesma hélice do teste A porém foi mudado somente o volume do frasco, deixando a hélice ocupar 1/3 do seu diâmetro. Padronizando o tamanho
de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm (Micrômetro), o produto após seco e aplicado nas quantidades de 0,2g/L e 0,7g/L em água não houve variação de turbidez
conforme a lei de Lambert-Beer entre os testes A e B. Após a padronização do tamanho de partícula do óleo antes de ser seco, realizou-se uma produção em escala
industrial, onde o tamanho de partícula do óleo foi medido até atingir valores entre 0,5 até 1 µm, deixando assim o item em agitação durante 1 hora à 1300RPM
dentro de um reator, após seco foi comparado 3 caixas produzidas com os testes A e B, e não houve nenhuma variação de turbidez. CONCLUSÃO: Após testes piloto
o processo industrial foi estabelecido, onde todas as soluções feitas com o tamanho de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm e secas utilizando o processo de
secagem por atomização, foi possível notar que não havia diferença entre as amostras testadas, sendo assim possível estabelecer um processo de escala industrial
para um agente de turbidez natural com volumes e tempos variados. REFERÊNCIAS: 1.CRC Press, Taylor (#38) Francis Group, Handbook of industrial drying, third
edition, Broken Sound Parkway, NW, 2007. 2. Firmenich (#38) Research and Development team, Quantifying Perceived Turbidity Beverage Emulsions. Genebra, GE,
2003. 3. UNICAMP.BR, Aula 14 Agitacao. Disponível em: https://www.unicamp.br/fea/ortega/aulas/aula14_Agitacao.pdf. Acesso em: 11 Mar. 2020.

RESULTADOS

CONCLUSOES

INTRODUÇÃO: A utilização de produtos sintéticos vem diminuindo conforme a demanda do mercado alimentício para produtos mais naturais. Dentro do mercado
alimentício temos os agentes de turbidez que tem como finalidade turvar bebidas, geralmente são pós secos pelo processo de atomização, que consiste em criar
uma solução deixando óleos encapsulados em agua e remover a agua da solução, para a adequação de um agente mais natural, foram feitas fórmulas utilizando
óleo de coco ou girassol, que se encapsulados em um tamanho de partícula especifico e secos é possível criar um agente que possa turvar bebidas. OBJETIVO:
Estabelecer um processo de produção industrial para que o agente de turbidez possa ser produzido e seco pelo processo de atomização em larga escala, com
volumes e tempos de agitações variados, e que o tamanho de partícula do óleo permaneça estavel e que possa turvar bebidas de forma natural. METODOLOGIA:
Pesquisa qualitativa de livros, estudo de livros, artigos, uso da lei de Lambert-Beer e ensaios experimentais em escala piloto junto da equipe de pesquisa e
desenvolvimento de uma empresa alimentícia. RESULTADO E DISCUSSÃO: Em escala piloto foram realizados dois testes A e B. Para o primeiro (A) foi possível deixar
a amostra estável utilizando uma hélice com aproximadamente ¾ de tamanho de um pote de alumínio e utilizando 1300 RPM (Rotações por minuto), o segundo teste
(B) foi utilizada a mesma hélice do teste A porém foi mudado somente o volume do frasco, deixando a hélice ocupar 1/3 do seu diâmetro. Padronizando o tamanho
de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm (Micrômetro), o produto após seco e aplicado nas quantidades de 0,2g/L e 0,7g/L em água não houve variação de turbidez
conforme a lei de Lambert-Beer entre os testes A e B. Após a padronização do tamanho de partícula do óleo antes de ser seco, realizou-se uma produção em escala



industrial, onde o tamanho de partícula do óleo foi medido até atingir valores entre 0,5 até 1 µm, deixando assim o item em agitação durante 1 hora à 1300RPM
dentro de um reator, após seco foi comparado 3 caixas produzidas com os testes A e B, e não houve nenhuma variação de turbidez. CONCLUSÃO: Após testes piloto
o processo industrial foi estabelecido, onde todas as soluções feitas com o tamanho de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm e secas utilizando o processo de
secagem por atomização, foi possível notar que não havia diferença entre as amostras testadas, sendo assim possível estabelecer um processo de escala industrial
para um agente de turbidez natural com volumes e tempos variados. REFERÊNCIAS: 1.CRC Press, Taylor (#38) Francis Group, Handbook of industrial drying, third
edition, Broken Sound Parkway, NW, 2007. 2. Firmenich (#38) Research and Development team, Quantifying Perceived Turbidity Beverage Emulsions. Genebra, GE,
2003. 3. UNICAMP.BR, Aula 14 Agitacao. Disponível em: https://www.unicamp.br/fea/ortega/aulas/aula14_Agitacao.pdf. Acesso em: 11 Mar. 2020.

REFERENCIAS

INTRODUÇÃO: A utilização de produtos sintéticos vem diminuindo conforme a demanda do mercado alimentício para produtos mais naturais. Dentro do mercado
alimentício temos os agentes de turbidez que tem como finalidade turvar bebidas, geralmente são pós secos pelo processo de atomização, que consiste em criar
uma solução deixando óleos encapsulados em agua e remover a agua da solução, para a adequação de um agente mais natural, foram feitas fórmulas utilizando
óleo de coco ou girassol, que se encapsulados em um tamanho de partícula especifico e secos é possível criar um agente que possa turvar bebidas. OBJETIVO:
Estabelecer um processo de produção industrial para que o agente de turbidez possa ser produzido e seco pelo processo de atomização em larga escala, com
volumes e tempos de agitações variados, e que o tamanho de partícula do óleo permaneça estavel e que possa turvar bebidas de forma natural. METODOLOGIA:
Pesquisa qualitativa de livros, estudo de livros, artigos, uso da lei de Lambert-Beer e ensaios experimentais em escala piloto junto da equipe de pesquisa e
desenvolvimento de uma empresa alimentícia. RESULTADO E DISCUSSÃO: Em escala piloto foram realizados dois testes A e B. Para o primeiro (A) foi possível deixar
a amostra estável utilizando uma hélice com aproximadamente ¾ de tamanho de um pote de alumínio e utilizando 1300 RPM (Rotações por minuto), o segundo teste
(B) foi utilizada a mesma hélice do teste A porém foi mudado somente o volume do frasco, deixando a hélice ocupar 1/3 do seu diâmetro. Padronizando o tamanho
de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm (Micrômetro), o produto após seco e aplicado nas quantidades de 0,2g/L e 0,7g/L em água não houve variação de turbidez
conforme a lei de Lambert-Beer entre os testes A e B. Após a padronização do tamanho de partícula do óleo antes de ser seco, realizou-se uma produção em escala
industrial, onde o tamanho de partícula do óleo foi medido até atingir valores entre 0,5 até 1 µm, deixando assim o item em agitação durante 1 hora à 1300RPM
dentro de um reator, após seco foi comparado 3 caixas produzidas com os testes A e B, e não houve nenhuma variação de turbidez. CONCLUSÃO: Após testes piloto
o processo industrial foi estabelecido, onde todas as soluções feitas com o tamanho de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm e secas utilizando o processo de
secagem por atomização, foi possível notar que não havia diferença entre as amostras testadas, sendo assim possível estabelecer um processo de escala industrial
para um agente de turbidez natural com volumes e tempos variados. REFERÊNCIAS: 1.CRC Press, Taylor (#38) Francis Group, Handbook of industrial drying, third
edition, Broken Sound Parkway, NW, 2007. 2. Firmenich (#38) Research and Development team, Quantifying Perceived Turbidity Beverage Emulsions. Genebra, GE,
2003. 3. UNICAMP.BR, Aula 14 Agitacao. Disponível em: https://www.unicamp.br/fea/ortega/aulas/aula14_Agitacao.pdf. Acesso em: 11 Mar. 2020.
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TITULO Polimorfismos genéticos como marcadores de predisposição a Leucemia Linfóide aguda

INTRODUCAO

A leucemia linfoide aguda (LLA) é uma neoplasia que se desenvolve a partir das células T ou B malignas, que tem rápida proliferação, acomete principalmente
crianças e adolescentes, representando 1/4 de todas as neoplasias infanto-juvenis. Ela resulta da produção descontrolada de linfoblastos, levando ao bloqueio da
produção normal de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. A etiologia da LLA é desconhecida, mas há alguns fatores que parecem estar associados, entre eles
infecções nos primeiros anos de vida, exposição à radiação ionizante e fatores moleculares como os polimorfismos nos genes MTHFR e IKZF1. Duas variantes
polimórficas de nucleotídeo único (SNPs) no gene MTHFR associados a uma atividade enzimática reduzida, sendo o 677CT que leva a uma substituição de uma
alanina por valina no códon 222 no éxon 4 e o polimorfismo 1298AC, localizado no domínio regulador SAM no éxon 7, é responsável pela substituição do glutamato
pela alanina no códon 429. O gene IKZF1 está presente no cromossomo 7p12.12, que codifica a proteína de dedo de zinco IKAROS. A proteína IKAROS é um
importante regulador da proliferação e diferenciação celular durante a hematopoese, particularmente da linhagem linfóide e sistema imune adaptativo, também está
envolvido em processos como apoptose e parada do ciclo celular, consequentemente a falha em sua regulação adequada pode levar ao câncer.

OBJETIVOS Conhecer os principais polimorfismos envolvidos com a leucemogênese da LLA.

METODOLOGIA Foi realizado levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados em bases de dados Pubmed e Scielo entre o período de 2013 a 2020.

RESULTADOS

Observamos que os artigos sobre o MTHFR retrataram que o genótipo 677CT podem elevar o risco de LLA em até 2 vezes comparado com pacientes sem este
polimorfismo. Em relação ao genótipo 1298AC, observamos resultados conflitantes, ou seja, de risco e de proteção a LLA. O gene IKZF1 apresenta os polimorfismos
c.2279T(#62)G e c.851-1312A(#62)G, sendo que a variante c.2279T(#62)G pode elevar o risco de até 2 vezes mais de LLA principalmente em indivíduos
homozigotos (c.2279GG) entre 1 a 9 anos de idade, porém o polimorfismo da região c.851-1312A(#62)G não apresentou forte relação com risco à doença.

CONCLUSOES
São necessários mais estudos para uma melhor elucidação dos mecanismos pelos quais os polimorfismos estudados estão envolvidos na LLA, pois é de grande
valor diagnóstico e pode ajudar a orientar a terapia direcionada ao risco.
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Rembowska J, Januszkiewicz-Lewandowska D. The methylenetetrahydrofolate reductase 677T-1298C haplotype is a risk factor for acute lymphoblastic leukemia in
children. Medicine (Baltimore). 2017 Dec;96(51):e9290. 2.Gómez-Gómez Y, Organista-Nava J, Villanueva-Flores F, Estrada-Brito JS, Rivera-Ramírez AB, Saavedra-
Herrera MV, Jiménez-López MA, Illades-Aguiar B, Leyva-Vázquez MA. Association Between the 5,10-MTHFR 677C(#62)T and RFC1 80G(#62)A Polymorphisms and
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TITULO DOENÇAS CARDIOVASCULARES: PERFIL DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ENTRE 2012 E 2017

INTRODUCAO
As Doenças Cardiovasculares (DCV) compõem o principal grupo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), sendo de origem multifatorial, com grande
influência genética e sobretudo do estilo de vida. Correspondem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira e mundial, responsável por
aproximadamente um terço das mortes globais.1,2

OBJETIVOS Caracterizar o perfil epidemiológico das internações e óbitos por doenças cardiovasculares na população do Município de São Paulo no período de 2012 a 2017.

METODOLOGIA
Estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo pelo qual utilizou-se os seguintes Bancos de Dados Nacionais: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
Estatísticos (SEADE), 1996 a 2020; Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), provenientes do
TABNET. Os dados foram estratificados por faixa etária, sexo, raça/cor e Causas Específicas.

RESULTADOS

Óbitos por DCV tem impactado principalmente a população idosa, constituindo a única faixa etária que apresentou aumento da mortalidade (12,3%). Segundo gênero
tem afetado mais o sexo masculino, ainda que de forma discreta (50,8%). De acordo com a raça/cor observou-se maior proporção na população branca (70,6%) e
percentual mais elevado na raça/cor parda e preta (24,4 e 16,0%). As doenças cardiovasculares caracterizam aproximadamente 31% dos óbitos do Município e
corresponde a principal causa de mortalidade, do qual doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares e doenças hipertensivas representam
aproximadamente 70% dos óbitos por DCV. Internações apresentaram maior proporção na faixa etária com 60 anos ou mais (53,6%), em indivíduos do sexo
masculino (51,6%) e na raça/cor branca (44,6%). Ressalta-se que o total de óbitos por DCV segue em curva ascendente (8,7%) ao passo que óbitos hospitalar por
DCV segue em curva descendente (6,5%), evidenciando resolutividade da Atenção Secundária em Saúde. Ainda foi identificado cobertura inferior da Atenção Básica
em Saúde quando comparado com o País e a falta de conhecimento e/ou baixa adesão por parte dos usuários ao tratamento medicamentoso e dos Fatores de Risco
Modificáveis pode ter contribuído para o aumento de óbitos por DCV em ambiente não hospitalar.

CONCLUSOES
Que seja intensificado as Políticas de Saúde Pública voltadas para Saúde do Adulto e Saúde do Idoso na Atenção Primária em Saúde com reforço de políticas que
ampliem o foco na prevenção das DCV.
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participantes de um estudo de base populacional no sul do Brasil. Rev. bras. epidemiol. [Internet]. 2019; 22: e190064. DOI:10.1590/1980-549720190064 2. Ferreira
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Roseli de Lana Moreira

TITULO DOENÇAS CARDIOVASCULARES: PERFIL DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ENTRE 2012 E 2017

INTRODUCAO
As Doenças Cardiovasculares (DCV) compõem o principal grupo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), sendo de origem multifatorial, com grande
influência genética e sobretudo do estilo de vida. Correspondem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira e mundial, responsável por
aproximadamente um terço das mortes globais.1,2

OBJETIVOS Caracterizar o perfil epidemiológico das internações e óbitos por doenças cardiovasculares na população do Município de São Paulo no período de 2012 a 2017.

METODOLOGIA
Estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo pelo qual utilizou-se os seguintes Bancos de Dados Nacionais: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
Estatísticos (SEADE), 1996 a 2020; Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), provenientes do
TABNET. Os dados foram estratificados por faixa etária, sexo, raça/cor e Causas Específicas.

RESULTADOS

Óbitos por DCV tem impactado principalmente a população idosa, constituindo a única faixa etária que apresentou aumento da mortalidade (12,3%). Segundo gênero
tem afetado mais o sexo masculino, ainda que de forma discreta (50,8%). De acordo com a raça/cor observou-se maior proporção na população branca (70,6%) e
percentual mais elevado na raça/cor parda e preta (24,4 e 16,0%). As doenças cardiovasculares caracterizam aproximadamente 31% dos óbitos do Município e
corresponde a principal causa de mortalidade, do qual doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares e doenças hipertensivas representam
aproximadamente 70% dos óbitos por DCV. Internações apresentaram maior proporção na faixa etária com 60 anos ou mais (53,6%), em indivíduos do sexo
masculino (51,6%) e na raça/cor branca (44,6%). Ressalta-se que o total de óbitos por DCV segue em curva ascendente (8,7%) ao passo que óbitos hospitalar por
DCV segue em curva descendente (6,5%), evidenciando resolutividade da Atenção Secundária em Saúde. Ainda foi identificado cobertura inferior da Atenção Básica
em Saúde quando comparado com o País e a falta de conhecimento e/ou baixa adesão por parte dos usuários ao tratamento medicamentoso e dos Fatores de Risco
Modificáveis pode ter contribuído para o aumento de óbitos por DCV em ambiente não hospitalar.

CONCLUSOES
Que seja intensificado as Políticas de Saúde Pública voltadas para Saúde do Adulto e Saúde do Idoso na Atenção Primária em Saúde com reforço de políticas que
ampliem o foco na prevenção das DCV.

REFERENCIAS

1. Medeiros PA, Cembranel F, Figueiró TH, Souza BB, Antes DL, Silva DAS et al. Prevalência e simultaneidade de fatores de risco cardiovasculares em idosos
participantes de um estudo de base populacional no sul do Brasil. Rev. bras. epidemiol. [Internet]. 2019; 22: e190064. DOI:10.1590/1980-549720190064 2. Ferreira
RC, Vasconcelos SML, Santos EA, Padilha BM. Consumo de alimentos preditores e protetores de risco cardiovascular por hipertensos do estado de Alagoas, Brasil.
Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2019; 24(7): 2419-2430. DOI10.1590/1413-81232018247.20242017 3. Secretária Municipal da Saúde. Cidade de São Paulo.
Tecnologia DATASUS (TABNET). [06 mai 2020]. Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/
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Cinara Brito de Oliveira

TITULO O Enfrentamento dos Familiares com a Descoberta de um Familiar Diagnosticado com Câncer

INTRODUCAO

O diagnóstico de câncer gera vários sentimentos, preocupações e perturbações tanto nas pessoas acometidas quanto aos familiares. A existência de uma
enfermidade repercute imensamente nas relações familiares, a família tem dificuldade para dimensionar as transformações que irão ocorrer em sua rotina, em
especial quando não tem conhecimento em relação à doença, as precauções a serem realizados e nem como amparar e equilibrar seu familiar enfermo (SALCI, M, A;
MARCON. A; SONIA, S. 2011)

OBJETIVOS
Identificar como se dá o enfrentamento dos familiares ao se deparar com um familiar diagnosticado com câncer. Tendo ainda como objetivos específicos: entender
o impacto causado na vida do sujeito acometido pela doença; investigar fatores ambientais, fatores genéticos e estilo de vida relacionados ao câncer; relatar como é
o processo de tratamento em busca de cura.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa de revisão de literatura, foram levantados artigos publicados no período de 2010 a 2020, disponibilizados nas principais bases de dados online:
Google Acadêmico, Scielo, Pepsic. Após a coleta de dados, foi desenvolvido um quadro demonstrativo, com informações relativas a cada estudo que inclui as
variáveis estudadas: por título, ano da publicação, metodologia utilizada.

RESULTADOS

Conforme a literatura pesquisada, observa-se que as significações múltiplas do câncer e a singularidade de cada caso sugerem a importância do apoio psicológico e
de uma equipe de saúde bem integrada, pois os pacientes se encontram, em sua maioria, acometidos pelo sofrimento, medo e angústia, no seu desespero frente à
doença, na sobrecarga de suas funções, dentre outros transtornos. Pensando no contexto vivenciado por esses pacientes, é importante que se tenha clareza dos
estágios e emoções que perpassam esse momento, para ajudá-los a superá-los e/ou experienciá-los da melhor maneira possível para eles, aqui-agora. É importante
também conhecer os problemas psicossociais implicados no processo do adoecer e do morrer, para contribuir na busca de um sentimento de “completo bem-estar”.

CONCLUSOES
Pacientes que estão vivenciando essa realidade, é importante que se tenha clareza dos estágios e emoções que perpassam esse momento, para ajudá-los a superá-
los e/ou experiencia-los da melhor maneira possível para eles, aqui-agora. É importante também conhecer os problemas psicossociais implicados no processo do
adoecer e do morrer, para contribuir na busca de um sentimento de “completo bem-estar”.

REFERENCIAS

1. FERREIRA et, al (2010). Câncer e família: Compreendendo os significados simbólicos. Ciência, Cuidado e Saúde, 9(2), 269-277. Disponível em
(#60)http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/8749(#62) Acesso em 16 de julho de 2020 2. Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Prevenção e Fatores de risco, 2018 Disponível em (#60)https://www.inca.gov.br/causas-e-prevencao/prevencao-e-fatores-de-risco(#62) Acessos em 07 de Julho de
2020. 3. OPAS/OMS BRASIL, Câncer. 2018. Disponível em https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5588:folha-
informativa-cancer(#38)Itemid=1094(#62). Acesso em 31 de julho de 2020.
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Cinara Brito de Oliveira

TITULO O Enfrentamento dos Familiares com a Descoberta de um Familiar Diagnosticado com Câncer

INTRODUCAO

O diagnóstico de câncer gera vários sentimentos, preocupações e perturbações tanto nas pessoas acometidas quanto aos familiares. A existência de uma
enfermidade repercute imensamente nas relações familiares, a família tem dificuldade para dimensionar as transformações que irão ocorrer em sua rotina, em
especial quando não tem conhecimento em relação à doença, as precauções a serem realizados e nem como amparar e equilibrar seu familiar enfermo (SALCI, M, A;
MARCON. A; SONIA, S. 2011)

OBJETIVOS
Identificar como se dá o enfrentamento dos familiares ao se deparar com um familiar diagnosticado com câncer. Tendo ainda como objetivos específicos: entender
o impacto causado na vida do sujeito acometido pela doença; investigar fatores ambientais, fatores genéticos e estilo de vida relacionados ao câncer; relatar como é
o processo de tratamento em busca de cura.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa de revisão de literatura, foram levantados artigos publicados no período de 2010 a 2020, disponibilizados nas principais bases de dados online:
Google Acadêmico, Scielo, Pepsic. Após a coleta de dados, foi desenvolvido um quadro demonstrativo, com informações relativas a cada estudo que inclui as
variáveis estudadas: por título, ano da publicação, metodologia utilizada.

RESULTADOS

Conforme a literatura pesquisada, observa-se que as significações múltiplas do câncer e a singularidade de cada caso sugerem a importância do apoio psicológico e
de uma equipe de saúde bem integrada, pois os pacientes se encontram, em sua maioria, acometidos pelo sofrimento, medo e angústia, no seu desespero frente à
doença, na sobrecarga de suas funções, dentre outros transtornos. Pensando no contexto vivenciado por esses pacientes, é importante que se tenha clareza dos
estágios e emoções que perpassam esse momento, para ajudá-los a superá-los e/ou experienciá-los da melhor maneira possível para eles, aqui-agora. É importante
também conhecer os problemas psicossociais implicados no processo do adoecer e do morrer, para contribuir na busca de um sentimento de “completo bem-estar”.

CONCLUSOES
Pacientes que estão vivenciando essa realidade, é importante que se tenha clareza dos estágios e emoções que perpassam esse momento, para ajudá-los a superá-
los e/ou experiencia-los da melhor maneira possível para eles, aqui-agora. É importante também conhecer os problemas psicossociais implicados no processo do
adoecer e do morrer, para contribuir na busca de um sentimento de “completo bem-estar”.

REFERENCIAS

1. FERREIRA et, al (2010). Câncer e família: Compreendendo os significados simbólicos. Ciência, Cuidado e Saúde, 9(2), 269-277. Disponível em
(#60)http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/8749(#62) Acesso em 16 de julho de 2020 2. Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Prevenção e Fatores de risco, 2018 Disponível em (#60)https://www.inca.gov.br/causas-e-prevencao/prevencao-e-fatores-de-risco(#62) Acessos em 07 de Julho de
2020. 3. OPAS/OMS BRASIL, Câncer. 2018. Disponível em https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5588:folha-
informativa-cancer(#38)Itemid=1094(#62). Acesso em 31 de julho de 2020.
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Cinara Brito de Oliveira

TITULO O Enfrentamento dos Familiares com a Descoberta de um Familiar Diagnosticado com Câncer

INTRODUCAO

O diagnóstico de câncer gera vários sentimentos, preocupações e perturbações tanto nas pessoas acometidas quanto aos familiares. A existência de uma
enfermidade repercute imensamente nas relações familiares, a família tem dificuldade para dimensionar as transformações que irão ocorrer em sua rotina, em
especial quando não tem conhecimento em relação à doença, as precauções a serem realizados e nem como amparar e equilibrar seu familiar enfermo (SALCI, M, A;
MARCON. A; SONIA, S. 2011)

OBJETIVOS
Identificar como se dá o enfrentamento dos familiares ao se deparar com um familiar diagnosticado com câncer. Tendo ainda como objetivos específicos: entender
o impacto causado na vida do sujeito acometido pela doença; investigar fatores ambientais, fatores genéticos e estilo de vida relacionados ao câncer; relatar como é
o processo de tratamento em busca de cura.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa de revisão de literatura, foram levantados artigos publicados no período de 2010 a 2020, disponibilizados nas principais bases de dados online:
Google Acadêmico, Scielo, Pepsic. Após a coleta de dados, foi desenvolvido um quadro demonstrativo, com informações relativas a cada estudo que inclui as
variáveis estudadas: por título, ano da publicação, metodologia utilizada.

RESULTADOS

Conforme a literatura pesquisada, observa-se que as significações múltiplas do câncer e a singularidade de cada caso sugerem a importância do apoio psicológico e
de uma equipe de saúde bem integrada, pois os pacientes se encontram, em sua maioria, acometidos pelo sofrimento, medo e angústia, no seu desespero frente à
doença, na sobrecarga de suas funções, dentre outros transtornos. Pensando no contexto vivenciado por esses pacientes, é importante que se tenha clareza dos
estágios e emoções que perpassam esse momento, para ajudá-los a superá-los e/ou experienciá-los da melhor maneira possível para eles, aqui-agora. É importante
também conhecer os problemas psicossociais implicados no processo do adoecer e do morrer, para contribuir na busca de um sentimento de “completo bem-estar”.

CONCLUSOES
Pacientes que estão vivenciando essa realidade, é importante que se tenha clareza dos estágios e emoções que perpassam esse momento, para ajudá-los a superá-
los e/ou experiencia-los da melhor maneira possível para eles, aqui-agora. É importante também conhecer os problemas psicossociais implicados no processo do
adoecer e do morrer, para contribuir na busca de um sentimento de “completo bem-estar”.

REFERENCIAS

1. FERREIRA et, al (2010). Câncer e família: Compreendendo os significados simbólicos. Ciência, Cuidado e Saúde, 9(2), 269-277. Disponível em
(#60)http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/8749(#62) Acesso em 16 de julho de 2020 2. Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Prevenção e Fatores de risco, 2018 Disponível em (#60)https://www.inca.gov.br/causas-e-prevencao/prevencao-e-fatores-de-risco(#62) Acessos em 07 de Julho de
2020. 3. OPAS/OMS BRASIL, Câncer. 2018. Disponível em https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=5588:folha-
informativa-cancer(#38)Itemid=1094(#62). Acesso em 31 de julho de 2020.
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Claudio Monico Innocencio Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Análise de viabilidade na produção de biodiesel a partir do óleo de mamona.

INTRODUCAO

Mamona (Rícinus communis L.), planta rústica resistente a seca de um excelente potencial, foi eleita a melhor oleaginosa para a produção de biodiesel no Brasil,
pertence à família das euforbiáceas. O programa nacional de produção e uso do biodiesel (PNPB), tem estimulado cada vez mais a produção desse tipo de
combustível, não só da mamona como de outras oleaginosas e tem como objetivo aumentar a produção o que geraria empregos e renda para os pequenos
produtores, estima-se que cerca de 4,5 milhões de hectares espalhados por 406 municípios sejam considerados aptos para cultivar essa oleaginosa.

OBJETIVOS Realizar análise de dados sobre a viabilidade da mamona para obtenção do biodiesel.

METODOLOGIA Foi realizado consulta, pesquisas descritivas em livros, revistas, artigos científicos e biblioteca virtual.

RESULTADOS

Na análise produtiva demonstrou ser muito favorável quanto ao aproveitamento do óleo de mamona, pois para produzir 290 ml de biodiesel foram utilizados 300 ml
de óleo de mamona, ou seja, um aproveitamento de 96,67%, o que demonstra uma baixa produção de resíduos, com uma produtividade de 48,3 ml/hora de trabalho,
considerada como razoável Na análise econômica a produção em pequena escala de biodiesel de mamona não se mostra viável economicamente, pois o custo
variável de 1 L de biodiesel é 3,5 vezes maior que o custo do diesel de petróleo. Na análise sustentável o uso do biodiesel permite um ciclo de carbono, no qual o
dióxido de carbono (CO2) pode ser absorvido com o crescimento da planta e é liberado quando o biodiesel é queimado durante a sua combustão no motor, reduzindo
assim as emissões líquidas de dióxido de carbono (CO2). Além disso, substituir o óleo diesel mineral por biodiesel reduz as emissões de enxofre, material
particulado e óxido de nitrogênio. (LOPES; BELTRÃO; PRIMO JÚNIOR, 2005).

CONCLUSOES

Operacionalmente a produtividade através do tempo gasto para a produção do biodiesel de mamona, é considerado razoável, visto que pode-se produzir maiores
quantidades, com uma produção mais contínua. Economicamente a produção de biodiesel de mamona em pequena escala não se mostrou viável, devido aos custos
de produção variável analisados serem bem elevados, principalmente para a produção do óleo de mamona. Ambientalmente, produzir biodiesel de mamona
demonstra ser extremamente viável, principalmente com a diminuição dos resíduos.

REFERENCIAS

1. CESAR, Aldara da Silva; BATALHA, Mário Otávio. Análise dos direcionadores de resposta sobre uma cadeia produtiva de biodiesel: o caso da mamona. Prod., São
Paulo, v. 21, n. 3, pág. 484-497, set. 2011. Disponível em (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
65132011000300011(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).Acesso em :26 Setembro. 2020. 2. LOPES, J. S.; BELTRÃO, N. E. de. M.; PRIMO JÚNIOR, J. F. Produção de
mamona e biodiesel: uma oportunidade para o Semi-árido. Bahia Agrícola, v.7, n. 1, 2005.2. 3. HOLANDA, Ariosto. Biodiesel e inclusão social / Ariosto Holanda. -
Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2004. 200 p .: il. cor. (Série cadernos de altos estudos; n.1).
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Roseli de Lana Moreira

TITULO CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO IDOSA PORTADORA DO HIV/AIDS NO BRASIL ENTRE 2009 A 2018

INTRODUCAO
O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma epidemia que obteve sua ascendência ainda na década de 80
do século XX. No Brasil. Atualmente, estudos abordam o crescente aumento de casos de HIV em idosos, devido suas peculiaridades e dimensões, a produção
científica quanto a esta discussão demostrou aumento significativo, evidenciando a preocupação dos profissionais da saúde quanto a este 1, 2, 3.

OBJETIVOS Caracterizar a população idosa portadora do HIV/AIDS no Brasil entre 2009 a 2018.

METODOLOGIA
Estudo retrospectivo, epidemiológico e transversal. Os dados coletados são de domínio público encontrado através do TABNET, ferramenta do Departamento de
Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As variáveis estudadas foram: Ano de Diagnóstico; Região Residente.; Sexo; Raça/Cor; Categoria de Exposição
Hierárquica e; Escolaridade.

RESULTADOS

Conforme análise dos dados observou-se que houve aumento constante nos casos identificados de HIV/AIDS, sendo o ano de maior notificação em 2018. Idosos
residentes na região sudeste apresentaram maior incidência de caso, totalizando 42% no período estudado. Indivíduos do sexo masculino apresentaram maior
resultado, sendo 61% dos casos identificados. A raça/cor branca teve mais notificações entre 2009 a 2018, sendo o total de 32,1%. A categoria de exposição que
obteve maior expressividade é heterossexual, caracterizando 9.199 casos no período, contudo, o resultado com maior expressividade é Ignorados, qual obteve 9550
casos registrados. A escolaridade 1° a 4° série incompleta teve o maior número de casos classificados, com 20,97%.

CONCLUSOES
Apesar do grande aumento da população idosa, o HIV/AIDS apresenta-se como uma condição de saúde que obteve ascensão entre essa população, identificando
novos casos a medida que essa faixa etária cresce ao longo dos anos.

REFERENCIAS

1. Dantas RO, Viana FCR, Oliveira ADS, Lago EC, Ribeiro IAP. Conhecimento e uso do preservativo por idosos na prevenção do HIV/Aids: nota prévia. BDENF . 2019;
88(26): 1- 4. Disponível em: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/09/1017330/document-85.pdf 2. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas
para manejo da infecção pelo HIV em adultos. Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. Brasília.
Ministério da Saúde; 2018. 412 p. 3. Barros TS, Miranda KC, Coelho MMF. Idosos com HIV/AIDS: compreendendo a base ideológica de suas vivências. Rev enferm
UERJ. 2018; 26. 1 – 6. doi: http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2018.12978
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Annielle Mendes Brito da Silva

TITULO
Avaliação da composição fitoquímica e atividades biológicas dos extratos das plantas alimentícias não-convencionais Taraxacum officinale (dente de leão) e a
Xanthosoma sagittifolium (taioba).

INTRODUCAO

Na atualidade o modelo alimentar é sustentado por um padrão industrializado, o que causa a redução da utilização de diversas espécies nativas com potencial
econômico, nutricional, que são desconhecidos pela maior parte da população. As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) não são habitualmente utilizadas
na alimentação humana, sendo considerada por muitos como “matos”, “invasoras” ou “ervas daninhas” porém são espécies nativas ou cultivadas, capazes de ser
consumidas. Dentre as PANCs, a Taraxacum officinale (dente de leão) e a Xanthosoma sagittifolium (taioba) apresentam uma vasta aplicação na culinária e um
grande potencial nutricional.

OBJETIVOS Avaliar composição fitoquímica e atividades biológicas dos extratos das plantas alimentícias não-convencionais Taraxacum officinale e Xanthosoma sagittifolium.

METODOLOGIA
Os extratos aquosos in natura e das plantas secas foram obtidos por meio de maceração em meio aquoso e por infusão a 100°C, para uma concentração final de
100mg de planta/mL de água. Foram quantificados os compostos fenólicos dos extratos pelo método de Folin-Ciocalteu adaptado para microplacas. E também
foram testados em cepa de lactobacilos, com o intuito de verificar a confiabilidade do consumo destas PANCs para a microbiota intestinal.

RESULTADOS

Avaliando os diferentes extratos aquosos quanto aos compostos fenólicos, observou-se que o extrato de dente de leão (DL) da planta seca macerada apresentou em
média 10,97µgEAT/mg enquanto a planta seca por infusão foi de 13,34µgEAT/mg, podendo evidenciar que o aquecimento pode levar a uma melhor extração dos
compostos fenólicos. Já para o DL in natura, obtivemos em média 10,96µgEAT/mg para o extrato macerado e 11,05µgEAT/mg para a infusão, mostrando que a
planta seca pode ter uma maior concentração de fenóis totais. Como a Taioba é consumida fresca, o extrato aquoso foi feito apenas para a forma in natura, para o
macerado tivemos em média 5,56µgEAT/mg e 5,48µgEAT/mg para a infusão, mostrando que o aquecimento não interfere na extração dos compostos fenólico desta
planta. A presença de mais compostos fenólicos na DL pode ser devido à coloração amarelada da planta, o que não acontece na Taioba.

CONCLUSOES

As plantas Taraxacum officinale e Xanthosoma sagittifolium apresentam inúmeros benefícios ao organismo, podendo também serem usadas como complemento na
prevenção e combate a diversas doenças. Porém o seu consumo neste formato ainda é mínimo, principalmente por falta de conhecimento, havendo a necessidade
de mais pesquisas e divulgação de suas características morfológicas, composição fitoquímica e nutricional, atividades biológicas, formas farmacêuticas e modos de
preparo, para expandir seu consumo e garantir uma alimentação mais saudável.

REFERENCIAS

JACKIX, E.R. PROPRIEDADE FUNCIONAIS DE VEGETAIS E EFEITOS DA FOLHA DE TAIOBA (XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM) SOBRE A SAÚDE Revista Brasileira de
Nutrição FuncionaL N. 64.2015. OLIVEIRA GMS, BRITO BS, GASPI FOG. Uso tradicionais e propriedades fitoterápicas do dente-de-leão (taraxacum officinale F.H.
Wigg). Vol. Sup.n.39. Revista Eletrônica Acervo Saúde.2020. PIRES, J.S. et al. Ensaio em microplaca de substâncias redutoras pelo método do Folin-Ciocalteu para
extratos de algas. Instituto de Biociências, USP.2017.
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TITULO
Avaliação da composição fitoquímica e atividades biológicas dos extratos das plantas alimentícias não-convencionais Taraxacum officinale (dente de leão) e a
Xanthosoma sagittifolium (taioba).

INTRODUCAO

Na atualidade o modelo alimentar é sustentado por um padrão industrializado, o que causa a redução da utilização de diversas espécies nativas com potencial
econômico, nutricional, que são desconhecidos pela maior parte da população. As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) não são habitualmente utilizadas
na alimentação humana, sendo considerada por muitos como “matos”, “invasoras” ou “ervas daninhas” porém são espécies nativas ou cultivadas, capazes de ser
consumidas. Dentre as PANCs, a Taraxacum officinale (dente de leão) e a Xanthosoma sagittifolium (taioba) apresentam uma vasta aplicação na culinária e um
grande potencial nutricional.

OBJETIVOS Avaliar composição fitoquímica e atividades biológicas dos extratos das plantas alimentícias não-convencionais Taraxacum officinale e Xanthosoma sagittifolium.

METODOLOGIA
Os extratos aquosos in natura e das plantas secas foram obtidos por meio de maceração em meio aquoso e por infusão a 100°C, para uma concentração final de
100mg de planta/mL de água. Foram quantificados os compostos fenólicos dos extratos pelo método de Folin-Ciocalteu adaptado para microplacas. E também
foram testados em cepa de lactobacilos, com o intuito de verificar a confiabilidade do consumo destas PANCs para a microbiota intestinal.

RESULTADOS

Avaliando os diferentes extratos aquosos quanto aos compostos fenólicos, observou-se que o extrato de dente de leão (DL) da planta seca macerada apresentou em
média 10,97µgEAT/mg enquanto a planta seca por infusão foi de 13,34µgEAT/mg, podendo evidenciar que o aquecimento pode levar a uma melhor extração dos
compostos fenólicos. Já para o DL in natura, obtivemos em média 10,96µgEAT/mg para o extrato macerado e 11,05µgEAT/mg para a infusão, mostrando que a
planta seca pode ter uma maior concentração de fenóis totais. Como a Taioba é consumida fresca, o extrato aquoso foi feito apenas para a forma in natura, para o
macerado tivemos em média 5,56µgEAT/mg e 5,48µgEAT/mg para a infusão, mostrando que o aquecimento não interfere na extração dos compostos fenólico desta
planta. A presença de mais compostos fenólicos na DL pode ser devido à coloração amarelada da planta, o que não acontece na Taioba.

CONCLUSOES

As plantas Taraxacum officinale e Xanthosoma sagittifolium apresentam inúmeros benefícios ao organismo, podendo também serem usadas como complemento na
prevenção e combate a diversas doenças. Porém o seu consumo neste formato ainda é mínimo, principalmente por falta de conhecimento, havendo a necessidade
de mais pesquisas e divulgação de suas características morfológicas, composição fitoquímica e nutricional, atividades biológicas, formas farmacêuticas e modos de
preparo, para expandir seu consumo e garantir uma alimentação mais saudável.

REFERENCIAS

JACKIX, E.R. PROPRIEDADE FUNCIONAIS DE VEGETAIS E EFEITOS DA FOLHA DE TAIOBA (XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM) SOBRE A SAÚDE Revista Brasileira de
Nutrição FuncionaL N. 64.2015. OLIVEIRA GMS, BRITO BS, GASPI FOG. Uso tradicionais e propriedades fitoterápicas do dente-de-leão (taraxacum officinale F.H.
Wigg). Vol. Sup.n.39. Revista Eletrônica Acervo Saúde.2020. PIRES, J.S. et al. Ensaio em microplaca de substâncias redutoras pelo método do Folin-Ciocalteu para
extratos de algas. Instituto de Biociências, USP.2017.
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TITULO Impacto do urânio em usos tecnológicos, no meio ambiente e na saúde humana

INTRODUCAO
É indiscutível que a extração do urânio é uma fonte de preocupação para saúde humana e para o meio ambiente devido a sua série de desintegração que produz
raios alfa, beta e gama emitindo isótopos (234U, 235U e 238U) extremamente radioativos e recalcitrantes ou sejam resistentes a degradação química e bioquímica
apresenta meia-vida longa na biota, no solo, nos sedimentos, na agua causando maior impacto no ecossistema e efeitos crônicos ao ser humano

OBJETIVOS
Identificar os riscos principais causados pelo urânio nos seus usos tecnológicos, seus efeitos biológicos sobre o corpo humano, no meio ambiente, e a avaliação dos
impactos sobre as águas superficiais e subterrâneo.

METODOLOGIA Foi realizado uma metodologia de pesquisa envolvendo livros, jornais, artigos do Google acadêmico, revistas e endereço eletrônico

RESULTADOS

O enriquecimento do urânio é empregado na geração da energia nuclear mas a sua exploração e seus usos tecnológicos causam danos irreparáveis para natureza
como a mina de caldas em Minas Gerais aonde a extração de urânio deixou a área de aproximadamente 700 mil metros quadrados contaminada com rejeitos
radioativos sendo calculado que cerca 500 milhões de dólares e 40 anos serão necessários para recuperar a área. O maior desastres nuclear que ocorreu em
Chernobyl liberando nuvem radioativa com 70 toneladas de urânio na atmosfera responsável pela morte de mais de 2.4 milhões de pessoas e até hoje a região é
nocivo pela radiação. O volume de partículas radioativas em Chernobyl foi 400 vezes maior do que emitindo pela atômica de Hiroshima. Acidente nuclear na estação
de reprocessamento de urânio em Tokaimura no Japão classificado na escala 4 provocou um nível de radiação 15 mi vezes acima do normal em um raio de 2 km do
local do acidente.

CONCLUSOES

A energia nuclear emitindo a partir do urânio corresponde hoje a 17% da geração de energia elétrica mundial apesar de não gerar gases dos efeitos estufa, mas o
perigo se encontra nos resíduos de alta radioatividade. O uso do urânio depletado é considerado como o aproveitamento de um rejeito, porém, as consequências
desse aproveitamento são muito prejudiciais ao planeta. O urânio empobrecido apresenta duas formas de impactos biológicos para o ser humano, sendo a infecção
toxicológica muito maior que a infecção radiológica, assim como outros metais tóxicos.

REFERENCIAS
1) Lixo nuclear de extinta mina de urânio ocupa área de cem Maracanãs. Jornal Nacional,17 set. 2017. 2) HAMBLING,Why deadly depleted uranium is the tank
buster's weapon ofchoice.The Guardian, World News ,18 mai. 2000. 3) Vazquez-Campos, X.; Kinsela, A. S.; Collins, R. N.; Neilan, B. A.; Aoyagi, N.; Waite,T. D.U ranium
Binding Mechanisms of the Acid-Tolerant Fungus Coniochaeta fodinicola. Environmental Science (#38) Technology,Toronto,v. 49 , n. 5, p. 1110-1114, 2015.
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TITULO Análise de viabilidade na produção de biodiesel a partir do óleo de mamona.

INTRODUCAO

Mamona (Rícinus communis L.), planta rústica resistente a seca de um excelente potencial, foi eleita a melhor oleaginosa para a produção de biodiesel no Brasil,
pertence à família das euforbiáceas. O programa nacional de produção e uso do biodiesel (PNPB), tem estimulado cada vez mais a produção desse tipo de
combustível, não só da mamona como de outras oleaginosas e tem como objetivo aumentar a produção o que geraria empregos e renda para os pequenos
produtores, estima-se que cerca de 4,5 milhões de hectares espalhados por 406 municípios sejam considerados aptos para cultivar essa oleaginosa.

OBJETIVOS Realizar análise de dados sobre a viabilidade da mamona para obtenção do biodiesel.

METODOLOGIA Foi realizado consulta, pesquisas descritivas em livros, revistas, artigos científicos e biblioteca virtual.

RESULTADOS

Na análise produtiva demonstrou ser muito favorável quanto ao aproveitamento do óleo de mamona, pois para produzir 290 ml de biodiesel foram utilizados 300 ml
de óleo de mamona, ou seja, um aproveitamento de 96,67%, o que demonstra uma baixa produção de resíduos, com uma produtividade de 48,3 ml/hora de trabalho,
considerada como razoável Na análise econômica a produção em pequena escala de biodiesel de mamona não se mostra viável economicamente, pois o custo
variável de 1 L de biodiesel é 3,5 vezes maior que o custo do diesel de petróleo. Na análise sustentável o uso do biodiesel permite um ciclo de carbono, no qual o
dióxido de carbono (CO2) pode ser absorvido com o crescimento da planta e é liberado quando o biodiesel é queimado durante a sua combustão no motor, reduzindo
assim as emissões líquidas de dióxido de carbono (CO2). Além disso, substituir o óleo diesel mineral por biodiesel reduz as emissões de enxofre, material
particulado e óxido de nitrogênio. (LOPES; BELTRÃO; PRIMO JÚNIOR, 2005).

CONCLUSOES

Operacionalmente a produtividade através do tempo gasto para a produção do biodiesel de mamona, é considerado razoável, visto que pode-se produzir maiores
quantidades, com uma produção mais contínua. Economicamente a produção de biodiesel de mamona em pequena escala não se mostrou viável, devido aos custos
de produção variável analisados serem bem elevados, principalmente para a produção do óleo de mamona. Ambientalmente, produzir biodiesel de mamona
demonstra ser extremamente viável, principalmente com a diminuição dos resíduos.

REFERENCIAS

1. CESAR, Aldara da Silva; BATALHA, Mário Otávio. Análise dos direcionadores de resposta sobre uma cadeia produtiva de biodiesel: o caso da mamona. Prod., São
Paulo, v. 21, n. 3, pág. 484-497, set. 2011. Disponível em (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
65132011000300011(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62).Acesso em :26 Setembro. 2020. 2. LOPES, J. S.; BELTRÃO, N. E. de. M.; PRIMO JÚNIOR, J. F. Produção de
mamona. e biodiesel: uma oportunidade para o Semi-árido. Bahia Agrícola, v.7, n. 1, 2005.2. 3. HOLANDA, Ariosto. Biodiesel e inclusão social / Ariosto Holanda. -
Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2004. 200 p .: il. cor. (Série cadernos de altos estudos; n.1).
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TITULO A influência físico-química nas emissões de dióxido de carbono CO2 liberadas no processo de regranulação dos resíduos plásticos

INTRODUCAO

Teoricamente, os poluentes atmosféricos são gases e partículas sólidas resultante das atividades antropológicas. Segundo López (2010) os processos industriais e
automotivos contribuem com o aumento dos gases do efeito estufa (GEE), principalmente na emissão de CO2, que intensifica as consequência do desequilíbrio
ambiental como no aquecimento global e alterações climáticas. As indústrias de fabricação plástica geram perdas de matéria-prima (borras, aparas, sobras, etc.)
que podem ser reutilizadas novamente pós reciclagem, isto é, num processo de regranulação mecânica, tornando os resíduos em grãos para a confecção de novos
produtos acabados. Por outro lado, estabelece um beneficiamento ambiental promovido pela redução da matéria-prima virgem extraída, portanto a preservação de
recursos naturais, a redução no consumo de energia e essencialmente, na redução das emissões dos GEE, entre outros (MANO et. al.,1999).

OBJETIVOS Identificar a influência físico-química nas emissões de CO2 liberado no processo de regranulação mecânica dos resíduos plásticos para a manufatura.

METODOLOGIA
Realizada por pesquisa qualitativa envolvendo referências bibliográficas de livros, sites oficiais, revistas, endereços eletrônicos e monografias disponibilizadas no
Google Scholar.

RESULTADOS

As poliolefinas são fundidas pelo ponto de fusão (P.F) e absorvem (reação endotérmica) uma quantidade de energia capaz de potencializar a cisão (quebra) das
ligações na cadeia principal ou em grupos laterais, gerando assim produtos voláteis (DE PAOLI, 2008). O calor recebido dá origem ao processo de decomposição
(termólise), resultando em duas substâncias fundamentais (CO2 + vapor d’água). Em virtude disso, apresenta-se as estimativas de emissão dos gases em tCO2
(toneladas de CO2) por cada resíduo, sendo que o Poliestireno (PS) emite 12,73 tCO2, o Polietileno de Alta Densidade (PEAD) emite 8,66 tCO2, o Polipropileno (PP)
emite 6,50 tCO2, o Poli(tereftalato) de Etileno (PET) emite 5,61 tCO2 e o Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) emite 4,64 tCO2. Os dados mostram que, o volume
dos fluidos gasosos (em tCO2) na regranulação ainda é menor, em comparação a quantidade de GEE liberados pela manufatura da matéria-prima virgem,
apresentando redução média de 69,4%.

CONCLUSOES

Durante o processo de regranulação ocorre um aquecimento no resíduo industrial até a sua fusão que, em seguida é resfriado, cortado em forma de grãos para a
manufatura. Neste reprocessamento, percebemos que, as emissões discutidas anteriormente são diversificadas em função da natureza do polímeros, visto que, o
plástico de PS emite mais tCO2 em relação ao PEBD. Em suma, pode-se concluir que a transformação físico-química para os plásticos no processo de regranulação
apresenta emissões inferiores, enquanto que, na manufatura com matéria-prima virgem expôs um volume (em tCO2) mais elevado.

REFERENCIAS
1. DE PAOLI, M.A. Degradação e estabilização de polímeros. 2 ed. São Paulo, Chemkeys, 2008 2. LÓPEZ, A. et al. “Pyrolysis of municipal plastic wastes: Influence of
raw material composition”. Waste Management, v.30, n.4, p. 620-627, 2010. 3. MANO, E. B.; MENDES, L.C. Introdução a Polímeros. 2a ed. São Paulo: Editora Edgard
Blücher Ltda., 1999.
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TITULO A SUSTENTABILIDADE COMO UM DIFERENCIAL PARA AS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE POR MEIO DOS INDICADORES FINANCEIROS

INTRODUCAO

A pressão da sociedade sobre o papel das empresas, e os apelos à gestão sustentável, tem aumentado nas últimas décadas. O objetivo do desenvolvimento
sustentável é que o impacto das atividades empresariais seja reduzido ou até revertido, o que levou as empresas a se articular para desenvolver estratégias de
preservação e conservação socioambiental (STADLER, MAIOLI, 2012; CALDAS, 2016). No Brasil, como suporte aos investidores alinhados à sustentabilidade, foi
criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), uma carteira formada por ações das empresas mais bem avaliadas em práticas de gestão ambiental e
alinhamento estratégico com a sustentabilidade. (BM(#38)FBOVESPA, 2012). No entanto, para articular as três dimensões da sustentabilidade (social, ambiental,
econômico) é necessário utilizar instrumentos para avaliação de seu desempenho econômico-financeiro. Matarazzo (2010, p. 147 apud SAPORITO, 2015, p. 150)
sugere que a análise seja feita por meio de índices obtidos a partir das demonstrações contábeis. Índices de liquidez medem a capacidade de a empresa arcar com
suas dívidas no prazo. Índices de estrutura de capital avaliam tanto as decisões de financiamento, quanto dos investimentos. Índices de rentabilidade analisam a
lucratividade das operações.

OBJETIVOS Avaliar a existência de articulação entre os resultados econômico-financeiros de uma empresa e a sua estratégia de sustentabilidade.

METODOLOGIA
Amostra composta por 2 pares de empresas, Renner (ISE) e Riachuelo do setor de consumo cíclico; Natura (ISE) e Boticário de produtos pessoais. Dados do período
2015 a 2019, obtidos no site das empresas.

RESULTADOS

Para comparar os resultados econômico-financeiros das empresas listadas no ISE com as demais foram calculados os indicadores de liquidez, estrutura de capital e
rentabilidade no período de 5 anos. Índices de liquidez: Riachuelo apresentou melhores resultados que a Renner, com exceção da Liquidez Imediata. Natura com
melhor liquidez que Boticário, com exceção da Liquidez Geral. Estrutura de capital: Renner e Riachuelo apresentam elevada dependência de capital de terceiros, com
ênfase no curto prazo. Imobilização de recursos próprios é elevada nas duas empresas. Natura apresenta o dobro do endividamento e também maior imobilização
de capital próprio em relação ao Boticário. Rentabilidade: Renner apresenta rentabilidade superior à Riachuelo, além de permanecer mais estável, demonstrando um
melhor uso de seus investimentos para a geração de lucro. Em todos os indicadores o Boticário se mostra em melhores condições em relação à Natura.

CONCLUSOES
A comparação dos índices das empresas mostra divergências e oscilações, com alguns indicadores melhores para as empresas listadas no ISE, e outros para a
empresa comparada. Essa oscilação entre os indicadores demonstrou não haver relação de causa e efeito entre a adoção de estratégias sustentáveis
diferenciadoras e a obtenção de melhor resultado econômico-financeiro.

REFERENCIAS

STADLER, Adriano; MAIOLI, Marcos Rogério. Organizações e desenvolvimento sustentável. 1 ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. SAPORITO, Antônio. Análise e estrutura
das demonstrações contábeis. Curitiba: Intersaberes, 2015. BM(#38)FBOVESPA. O Valor do ISE: Principais estudos e a perspectiva dos investidores. São Paulo:
BM(#38)FBOVESPA, 2012. Disponível em: http://www.b3.com.br/data/files/E3/A6/26/F3/9E532510773C9C1592D828A8/Pesquisa-O-Valor-do-ISE.pdf. Acesso em:
abr. 2020.
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TITULO A SUSTENTABILIDADE COMO UM DIFERENCIAL PARA AS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE POR MEIO DOS INDICADORES FINANCEIROS

INTRODUCAO

A pressão da sociedade sobre o papel das empresas, e os apelos à gestão sustentável, tem aumentado nas últimas décadas. O objetivo do desenvolvimento
sustentável é que o impacto das atividades empresariais seja reduzido ou até revertido, o que levou as empresas a se articular para desenvolver estratégias de
preservação e conservação socioambiental (STADLER, MAIOLI, 2012; CALDAS, 2016). No Brasil, como suporte aos investidores alinhados à sustentabilidade, foi
criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), uma carteira formada por ações das empresas mais bem avaliadas em práticas de gestão ambiental e
alinhamento estratégico com a sustentabilidade. (BM(#38)FBOVESPA, 2012). No entanto, para articular as três dimensões da sustentabilidade (social, ambiental,
econômico) é necessário utilizar instrumentos para avaliação de seu desempenho econômico-financeiro. Matarazzo (2010, p. 147 apud SAPORITO, 2015, p. 150)
sugere que a análise seja feita por meio de índices obtidos a partir das demonstrações contábeis. Índices de liquidez medem a capacidade de a empresa arcar com
suas dívidas no prazo. Índices de estrutura de capital avaliam tanto as decisões de financiamento, quanto dos investimentos. Índices de rentabilidade analisam a
lucratividade das operações.

OBJETIVOS Avaliar a existência de articulação entre os resultados econômico-financeiros de uma empresa e a sua estratégia de sustentabilidade.

METODOLOGIA
Amostra composta por 2 pares de empresas, Renner (ISE) e Riachuelo do setor de consumo cíclico; Natura (ISE) e Boticário de produtos pessoais. Dados do período
2015 a 2019, obtidos no site das empresas.

RESULTADOS

Para comparar os resultados econômico-financeiros das empresas listadas no ISE com as demais foram calculados os indicadores de liquidez, estrutura de capital e
rentabilidade no período de 5 anos. Índices de liquidez: Riachuelo apresentou melhores resultados que a Renner, com exceção da Liquidez Imediata. Natura com
melhor liquidez que Boticário, com exceção da Liquidez Geral. Estrutura de capital: Renner e Riachuelo apresentam elevada dependência de capital de terceiros, com
ênfase no curto prazo. Imobilização de recursos próprios é elevada nas duas empresas. Natura apresenta o dobro do endividamento e também maior imobilização
de capital próprio em relação ao Boticário. Rentabilidade: Renner apresenta rentabilidade superior à Riachuelo, além de permanecer mais estável, demonstrando um
melhor uso de seus investimentos para a geração de lucro. Em todos os indicadores o Boticário se mostra em melhores condições em relação à Natura.

CONCLUSOES
A comparação dos índices das empresas mostra divergências e oscilações, com alguns indicadores melhores para as empresas listadas no ISE, e outros para a
empresa comparada. Essa oscilação entre os indicadores demonstrou não haver relação de causa e efeito entre a adoção de estratégias sustentáveis
diferenciadoras e a obtenção de melhor resultado econômico-financeiro.

REFERENCIAS

STADLER, Adriano; MAIOLI, Marcos Rogério. Organizações e desenvolvimento sustentável. 1 ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. SAPORITO, Antônio. Análise e estrutura
das demonstrações contábeis. Curitiba: Intersaberes, 2015. BM(#38)FBOVESPA. O Valor do ISE: Principais estudos e a perspectiva dos investidores. São Paulo:
BM(#38)FBOVESPA, 2012. Disponível em: http://www.b3.com.br/data/files/E3/A6/26/F3/9E532510773C9C1592D828A8/Pesquisa-O-Valor-do-ISE.pdf. Acesso em:
abr. 2020.
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Marcia Maria da Graca Costa

TITULO A SUSTENTABILIDADE COMO UM DIFERENCIAL PARA AS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE POR MEIO DOS INDICADORES FINANCEIROS

INTRODUCAO

A pressão da sociedade sobre o papel das empresas, e os apelos à gestão sustentável, tem aumentado nas últimas décadas. O objetivo do desenvolvimento
sustentável é que o impacto das atividades empresariais seja reduzido ou até revertido, o que levou as empresas a se articular para desenvolver estratégias de
preservação e conservação socioambiental (STADLER, MAIOLI, 2012; CALDAS, 2016). No Brasil, como suporte aos investidores alinhados à sustentabilidade, foi
criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), uma carteira formada por ações das empresas mais bem avaliadas em práticas de gestão ambiental e
alinhamento estratégico com a sustentabilidade. (BM(#38)FBOVESPA, 2012). No entanto, para articular as três dimensões da sustentabilidade (social, ambiental,
econômico) é necessário utilizar instrumentos para avaliação de seu desempenho econômico-financeiro. Matarazzo (2010, p. 147 apud SAPORITO, 2015, p. 150)
sugere que a análise seja feita por meio de índices obtidos a partir das demonstrações contábeis. Índices de liquidez medem a capacidade de a empresa arcar com
suas dívidas no prazo. Índices de estrutura de capital avaliam tanto as decisões de financiamento, quanto dos investimentos. Índices de rentabilidade analisam a
lucratividade das operações.

OBJETIVOS Avaliar a existência de articulação entre os resultados econômico-financeiros de uma empresa e a sua estratégia de sustentabilidade.

METODOLOGIA
Amostra composta por 2 pares de empresas, Renner (ISE) e Riachuelo do setor de consumo cíclico; Natura (ISE) e Boticário de produtos pessoais. Dados do período
2015 a 2019, obtidos no site das empresas.

RESULTADOS

Para comparar os resultados econômico-financeiros das empresas listadas no ISE com as demais foram calculados os indicadores de liquidez, estrutura de capital e
rentabilidade no período de 5 anos. Índices de liquidez: Riachuelo apresentou melhores resultados que a Renner, com exceção da Liquidez Imediata. Natura com
melhor liquidez que Boticário, com exceção da Liquidez Geral. Estrutura de capital: Renner e Riachuelo apresentam elevada dependência de capital de terceiros, com
ênfase no curto prazo. Imobilização de recursos próprios é elevada nas duas empresas. Natura apresenta o dobro do endividamento e também maior imobilização
de capital próprio em relação ao Boticário. Rentabilidade: Renner apresenta rentabilidade superior à Riachuelo, além de permanecer mais estável, demonstrando um
melhor uso de seus investimentos para a geração de lucro. Em todos os indicadores o Boticário se mostra em melhores condições em relação à Natura.

CONCLUSOES
A comparação dos índices das empresas mostra divergências e oscilações, com alguns indicadores melhores para as empresas listadas no ISE, e outros para a
empresa comparada. Essa oscilação entre os indicadores demonstrou não haver relação de causa e efeito entre a adoção de estratégias sustentáveis
diferenciadoras e a obtenção de melhor resultado econômico-financeiro.

REFERENCIAS

STADLER, Adriano; MAIOLI, Marcos Rogério. Organizações e desenvolvimento sustentável. 1 ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. SAPORITO, Antônio. Análise e estrutura
das demonstrações contábeis. Curitiba: Intersaberes, 2015. BM(#38)FBOVESPA. O Valor do ISE: Principais estudos e a perspectiva dos investidores. São Paulo:
BM(#38)FBOVESPA, 2012. Disponível em: http://www.b3.com.br/data/files/E3/A6/26/F3/9E532510773C9C1592D828A8/Pesquisa-O-Valor-do-ISE.pdf. Acesso em:
abr. 2020.
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3624081 - JHESSICA NEIDE CRUZ DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO A SUSTENTABILIDADE COMO UM DIFERENCIAL PARA AS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE POR MEIO DOS INDICADORES FINANCEIROS

INTRODUCAO

A pressão da sociedade sobre o papel das empresas, e os apelos à gestão sustentável, tem aumentado nas últimas décadas. O objetivo do desenvolvimento
sustentável é que o impacto das atividades empresariais seja reduzido ou até revertido, o que levou as empresas a se articular para desenvolver estratégias de
preservação e conservação socioambiental (STADLER, MAIOLI, 2012; CALDAS, 2016). No Brasil, como suporte aos investidores alinhados à sustentabilidade, foi
criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), uma carteira formada por ações das empresas mais bem avaliadas em práticas de gestão ambiental e
alinhamento estratégico com a sustentabilidade. (BM(#38)FBOVESPA, 2012). No entanto, para articular as três dimensões da sustentabilidade (social, ambiental,
econômico) é necessário utilizar instrumentos para avaliação de seu desempenho econômico-financeiro. Matarazzo (2010, p. 147 apud SAPORITO, 2015, p. 150)
sugere que a análise seja feita por meio de índices obtidos a partir das demonstrações contábeis. Índices de liquidez medem a capacidade de a empresa arcar com
suas dívidas no prazo. Índices de estrutura de capital avaliam tanto as decisões de financiamento, quanto dos investimentos. Índices de rentabilidade analisam a
lucratividade das operações.

OBJETIVOS Avaliar a existência de articulação entre os resultados econômico-financeiros de uma empresa e a sua estratégia de sustentabilidade.

METODOLOGIA
Amostra composta por 2 pares de empresas, Renner (ISE) e Riachuelo do setor de consumo cíclico; Natura (ISE) e Boticário de produtos pessoais. Dados do período
2015 a 2019, obtidos no site das empresas.

RESULTADOS

Para comparar os resultados econômico-financeiros das empresas listadas no ISE com as demais foram calculados os indicadores de liquidez, estrutura de capital e
rentabilidade no período de 5 anos. Índices de liquidez: Riachuelo apresentou melhores resultados que a Renner, com exceção da Liquidez Imediata. Natura com
melhor liquidez que Boticário, com exceção da Liquidez Geral. Estrutura de capital: Renner e Riachuelo apresentam elevada dependência de capital de terceiros, com
ênfase no curto prazo. Imobilização de recursos próprios é elevada nas duas empresas. Natura apresenta o dobro do endividamento e também maior imobilização
de capital próprio em relação ao Boticário. Rentabilidade: Renner apresenta rentabilidade superior à Riachuelo, além de permanecer mais estável, demonstrando um
melhor uso de seus investimentos para a geração de lucro. Em todos os indicadores o Boticário se mostra em melhores condições em relação à Natura.

CONCLUSOES
A comparação dos índices das empresas mostra divergências e oscilações, com alguns indicadores melhores para as empresas listadas no ISE, e outros para a
empresa comparada. Essa oscilação entre os indicadores demonstrou não haver relação de causa e efeito entre a adoção de estratégias sustentáveis
diferenciadoras e a obtenção de melhor resultado econômico-financeiro.

REFERENCIAS

STADLER, Adriano; MAIOLI, Marcos Rogério. Organizações e desenvolvimento sustentável. 1 ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. SAPORITO, Antônio. Análise e estrutura
das demonstrações contábeis. Curitiba: Intersaberes, 2015. BM(#38)FBOVESPA. O Valor do ISE: Principais estudos e a perspectiva dos investidores. São Paulo:
BM(#38)FBOVESPA, 2012. Disponível em: http://www.b3.com.br/data/files/E3/A6/26/F3/9E532510773C9C1592D828A8/Pesquisa-O-Valor-do-ISE.pdf. Acesso em:
abr. 2020.
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3630757 - CHRISTIAN RIBEIRO LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO A SUSTENTABILIDADE COMO UM DIFERENCIAL PARA AS ORGANIZAÇÕES: UMA ANÁLISE POR MEIO DOS INDICADORES FINANCEIROS

INTRODUCAO

A pressão da sociedade sobre o papel das empresas, e os apelos à gestão sustentável, tem aumentado nas últimas décadas. O objetivo do desenvolvimento
sustentável é que o impacto das atividades empresariais seja reduzido ou até revertido, o que levou as empresas a se articular para desenvolver estratégias de
preservação e conservação socioambiental (STADLER, MAIOLI, 2012; CALDAS, 2016). No Brasil, como suporte aos investidores alinhados à sustentabilidade, foi
criado o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), uma carteira formada por ações das empresas mais bem avaliadas em práticas de gestão ambiental e
alinhamento estratégico com a sustentabilidade. (BM(#38)FBOVESPA, 2012). No entanto, para articular as três dimensões da sustentabilidade (social, ambiental,
econômico) é necessário utilizar instrumentos para avaliação de seu desempenho econômico-financeiro. Matarazzo (2010, p. 147 apud SAPORITO, 2015, p. 150)
sugere que a análise seja feita por meio de índices obtidos a partir das demonstrações contábeis. Índices de liquidez medem a capacidade de a empresa arcar com
suas dívidas no prazo. Índices de estrutura de capital avaliam tanto as decisões de financiamento, quanto dos investimentos. Índices de rentabilidade analisam a
lucratividade das operações.

OBJETIVOS Avaliar a existência de articulação entre os resultados econômico-financeiros de uma empresa e a sua estratégia de sustentabilidade.

METODOLOGIA
Amostra composta por 2 pares de empresas, Renner (ISE) e Riachuelo do setor de consumo cíclico; Natura (ISE) e Boticário de produtos pessoais. Dados do período
2015 a 2019, obtidos no site das empresas.

RESULTADOS

Para comparar os resultados econômico-financeiros das empresas listadas no ISE com as demais foram calculados os indicadores de liquidez, estrutura de capital e
rentabilidade no período de 5 anos. Índices de liquidez: Riachuelo apresentou melhores resultados que a Renner, com exceção da Liquidez Imediata. Natura com
melhor liquidez que Boticário, com exceção da Liquidez Geral. Estrutura de capital: Renner e Riachuelo apresentam elevada dependência de capital de terceiros, com
ênfase no curto prazo. Imobilização de recursos próprios é elevada nas duas empresas. Natura apresenta o dobro do endividamento e também maior imobilização
de capital próprio em relação ao Boticário. Rentabilidade: Renner apresenta rentabilidade superior à Riachuelo, além de permanecer mais estável, demonstrando um
melhor uso de seus investimentos para a geração de lucro. Em todos os indicadores o Boticário se mostra em melhores condições em relação à Natura.

CONCLUSOES
A comparação dos índices das empresas mostra divergências e oscilações, com alguns indicadores melhores para as empresas listadas no ISE, e outros para a
empresa comparada. Essa oscilação entre os indicadores demonstrou não haver relação de causa e efeito entre a adoção de estratégias sustentáveis
diferenciadoras e a obtenção de melhor resultado econômico-financeiro.

REFERENCIAS

STADLER, Adriano; MAIOLI, Marcos Rogério. Organizações e desenvolvimento sustentável. 1 ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. SAPORITO, Antônio. Análise e estrutura
das demonstrações contábeis. Curitiba: Intersaberes, 2015. BM(#38)FBOVESPA. O Valor do ISE: Principais estudos e a perspectiva dos investidores. São Paulo:
BM(#38)FBOVESPA, 2012. Disponível em: http://www.b3.com.br/data/files/E3/A6/26/F3/9E532510773C9C1592D828A8/Pesquisa-O-Valor-do-ISE.pdf. Acesso em:
abr. 2020.
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3400221 - ENZO FERRARO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudio Monico Innocencio Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Viabilização da utilização de cinza da casca de arroz em adesivo a base de polímero terminado em silano.

INTRODUCAO

Adesivo é uma mistura de reagentes (polímero, carga mineral, catalisador e aditivos) que é capaz de unir materiais (COSTA, 2012). Esse processo se chama adesão
e é resultado da soma de duas ligações: adesivas e coesivas. As ligações adesivas ocorrem na interface do substrato com o adesivo através de forças
intermoleculares chamadas de forças de Van Der Waals. A ligação coesiva está relacionada com as forças entre os componentes da formulação do adesivo,
podendo ser medida em um teste mecânico chamado de tensão na ruptura. É um ensaio de tração longitudinal no corpo de prova que mede a força necessária para
rompê-lo. Quanto maior a força, melhor é sua coesão (COSTA, 2012). Polímero terminado em silano foi criado para unir atributos funcionais em uma cadeia única. O
polímero considerado neste trabalho contempla as características de um silicone com um poliuretano. A indústria agrícola produz uma quantidade significativa de
casca de arroz, e através de um processo de gaseificação, esse resíduo é transformado em uma cinza rica em dióxido de silício (ANGEL E VASQUÉZ, 2009).

OBJETIVOS Analisar a viabilidade da utilização de cinza da casca de arroz em substituição ao carbonato de cálcio utilizado em um adesivo.

METODOLOGIA
A viabilização baseou-se em uma análise comparativa entre duas formulações através de ensaios mecânicos realizados experimentalmente utilizando um corpo de
prova padrão conforme a ISO 37. Para verificar diferença das matérias-primas, foi considerada dentre os cinco ensaios realizados, uma principal propriedade para a
caracterização de um adesivo: a de tensão na ruptura.

RESULTADOS
O ensaio do material na qual utiliza a cinza da casca de arroz como matéria-prima apresenta um aumento em torno de 117% do parâmetro de tensão na ruptura em
relação ao carbonato de cálcio, significando que existe uma melhoria na ligação coesiva, promovendo diretamente o aumento da adesão.

CONCLUSOES
A utilização da cinza da casca de arroz em substituição ao carbonato de cálcio na formulação do adesivo apresenta um aumento nas características adesivas do
produto, acarretando um produto muito mais adesivo. Dessa maneira, o aproveitamento do resíduo é uma alternativa sustentável e eficaz para a produção de
adesivos, tornando todo o processo alternativo como viável.

REFERENCIAS

1. ANGEL, J. D. M; VÁSQUEZ, T. G. P. Caracterização de cinza obtida por combustão de casca de arroz em reator de leito fluidizado. Química Nova, São Paulo, v. 32,
n. 5, p. 1110-1114, 2009. 2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 37: borrachas vulcanizadas ou termoplásticas - determinação das
propriedades de tensão - deformação e tração. São Paulo. 2017. 3. COSTA, W. Comportamento das forças de adesão do adesivo selante de silicone e do mastic
butílico sob o efeito da radiação ionizante. 2012. 93 f. Tese (Doutorado em engenharia) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2012.
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4012356 - ERYCA ALENCAR RODRIGUES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA NA REDUÇÃO DE MEDIDAS EM ABDOME (Revisão de Literatura)

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A radiofrequência é utilizada para tratamentos corporais e faciais, através de um procedimento não invasivo, levando uma elevação da temperatura
tecidual, sendo um das mais procuradas no mercado atual. Sua elevada temperatura estimula um processo inflamatório localizado, ativando o crescimento da
vascularização e estimulando os fibroblastos. Ao acarretar queixas e impactos psicológicos deu-se finalidade ao estudo da ação da radiofrequência na redução de
medidas abdominais.

OBJETIVOS Verificar os princípios efeitos da radiofrequência na diminuição da circunferência abdominal através de uma revisão literária.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura com busca nas bases de dados Pubmed, Scielo (Scientific Electronic Library Online), MEDLINE (Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Bireme, PEDro (Physiotherapy Evidence Database) e Crochrane
Library, com pesquisa no período de fevereiro 2019 a fevereiro de 2021. Os artigos foram selecionados para o presente estudo estará no período de 2010 a 2020.

RESULTADOS
De acordo com o presente estudo, até o momento 716 artigos foram excluídos após leitura e excluídos pois não encaixaram na busca do projeto. Após leitura dos
artigos restantes (37) foram selecionados e apenas 7 artigos foram incluídos no trabalho mostrando que, a radiofrequência, pode também ser utilizada para redução
de medidas, no entanto seu efeito primário é trabalhar a flacidez tissular e Fibro Edema Gelóide.

CONCLUSOES
A partir de dados preliminares obtidos no presente estudo, observa-se há necessidade de mais artigos que relacionem a radiofrequência com a perda de medidas.
Visto que a literatura aborda os artigos relacionados a flacidez tissular e fibro edema gelóide.

REFERENCIAS
Rheingantz MGT, Oliveira LBL, Minello LF, Rodrigues RF. Histologia dos tecidos: tecido epitelial. Guia prático; 2019 Acesso em: 18/08/2019. Oliveira VM. Colágeno:
Características gerais e produção de peptídeos bioativos. Uma revisão com ênfase nos subprodutos do pescado. Revisão de literatura. Pernambuco: Universidade
federal Pernambuco; 2017. Soaigher KA, Blanco PHM. Efeitos da Radiofrequência na derme e tela subcutânea. Paraná: Revista Uningá; 2016.
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4036506 - THAYNA DE OLIVERA MACHADO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA NA REDUÇÃO DE MEDIDAS EM ABDOME (Revisão de Literatura)

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A radiofrequência é utilizada para tratamentos corporais e faciais, através de um procedimento não invasivo, levando uma elevação da temperatura
tecidual, sendo um das mais procuradas no mercado atual. Sua elevada temperatura estimula um processo inflamatório localizado, ativando o crescimento da
vascularização e estimulando os fibroblastos. Ao acarretar queixas e impactos psicológicos deu-se finalidade ao estudo da ação da radiofrequência na redução de
medidas abdominais.

OBJETIVOS Verificar os princípios efeitos da radiofrequência na diminuição da circunferência abdominal através de uma revisão literária.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura com busca nas bases de dados Pubmed, Scielo (Scientific Electronic Library Online), MEDLINE (Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Bireme, PEDro (Physiotherapy Evidence Database) e Crochrane
Library, com pesquisa no período de fevereiro 2019 a fevereiro de 2021. Os artigos foram selecionados para o presente estudo estará no período de 2010 a 2020.

RESULTADOS
De acordo com o presente estudo, até o momento 716 artigos foram excluídos após leitura e excluídos pois não encaixaram na busca do projeto. Após leitura dos
artigos restantes (37) foram selecionados e apenas 7 artigos foram incluídos no trabalho mostrando que, a radiofrequência, pode também ser utilizada para redução
de medidas, no entanto seu efeito primário é trabalhar a flacidez tissular e Fibro Edema Gelóide.

CONCLUSOES
A partir de dados preliminares obtidos no presente estudo, observa-se há necessidade de mais artigos que relacionem a radiofrequência com a perda de medidas.
Visto que a literatura aborda os artigos relacionados a flacidez tissular e fibro edema gelóide.

REFERENCIAS
Rheingantz MGT, Oliveira LBL, Minello LF, Rodrigues RF. Histologia dos tecidos: tecido epitelial. Guia prático; 2019 Acesso em: 18/08/2019. Oliveira VM. Colágeno:
Características gerais e produção de peptídeos bioativos. Uma revisão com ênfase nos subprodutos do pescado. Revisão de literatura. Pernambuco: Universidade
federal Pernambuco; 2017. Soaigher KA, Blanco PHM. Efeitos da Radiofrequência na derme e tela subcutânea. Paraná: Revista Uningá; 2016.
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4068505 - JANAINA MORAIS MELO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA NA REDUÇÃO DE MEDIDAS EM ABDOME (Revisão de Literatura)

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A radiofrequência é utilizada para tratamentos corporais e faciais, através de um procedimento não invasivo, levando uma elevação da temperatura
tecidual, sendo um das mais procuradas no mercado atual. Sua elevada temperatura estimula um processo inflamatório localizado, ativando o crescimento da
vascularização e estimulando os fibroblastos. Ao acarretar queixas e impactos psicológicos deu-se finalidade ao estudo da ação da radiofrequência na redução de
medidas abdominais.

OBJETIVOS Verificar os princípios efeitos da radiofrequência na diminuição da circunferência abdominal através de uma revisão literária.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura com busca nas bases de dados Pubmed, Scielo (Scientific Electronic Library Online), MEDLINE (Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Bireme, PEDro (Physiotherapy Evidence Database) e Crochrane
Library, com pesquisa no período de fevereiro 2019 a fevereiro de 2021. Os artigos foram selecionados para o presente estudo estará no período de 2010 a 2020.

RESULTADOS
De acordo com o presente estudo, até o momento 716 artigos foram excluídos após leitura e excluídos pois não encaixaram na busca do projeto. Após leitura dos
artigos restantes (37) foram selecionados e apenas 7 artigos foram incluídos no trabalho mostrando que, a radiofrequência, pode também ser utilizada para redução
de medidas, no entanto seu efeito primário é trabalhar a flacidez tissular e Fibro Edema Gelóide.

CONCLUSOES
A partir de dados preliminares obtidos no presente estudo, observa-se há necessidade de mais artigos que relacionem a radiofrequência com a perda de medidas.
Visto que a literatura aborda os artigos relacionados a flacidez tissular e fibro edema gelóide.

REFERENCIAS
Rheingantz MGT, Oliveira LBL, Minello LF, Rodrigues RF. Histologia dos tecidos: tecido epitelial. Guia prático; 2019 Acesso em: 18/08/2019. Oliveira VM. Colágeno:
Características gerais e produção de peptídeos bioativos. Uma revisão com ênfase nos subprodutos do pescado. Revisão de literatura. Pernambuco: Universidade
federal Pernambuco; 2017. Soaigher KA, Blanco PHM. Efeitos da Radiofrequência na derme e tela subcutânea. Paraná: Revista Uningá; 2016.
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4072197 - VICTORIA ISIS SILVA MARTINS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA NA REDUÇÃO DE MEDIDAS EM ABDOME (Revisão de Literatura)

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: A radiofrequência é utilizada para tratamentos corporais e faciais, através de um procedimento não invasivo, levando uma elevação da temperatura
tecidual, sendo um das mais procuradas no mercado atual. Sua elevada temperatura estimula um processo inflamatório localizado, ativando o crescimento da
vascularização e estimulando os fibroblastos. Ao acarretar queixas e impactos psicológicos deu-se finalidade ao estudo da ação da radiofrequência na redução de
medidas abdominais.

OBJETIVOS Verificar os princípios efeitos da radiofrequência na diminuição da circunferência abdominal através de uma revisão literária.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura com busca nas bases de dados Pubmed, Scielo (Scientific Electronic Library Online), MEDLINE (Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Bireme, PEDro (Physiotherapy Evidence Database) e Crochrane
Library, com pesquisa no período de fevereiro 2019 a fevereiro de 2021. Os artigos foram selecionados para o presente estudo estará no período de 2010 a 2020.

RESULTADOS
De acordo com o presente estudo, até o momento 716 artigos foram excluídos após leitura e excluídos pois não encaixaram na busca do projeto. Após leitura dos
artigos restantes (37) foram selecionados e apenas 7 artigos foram incluídos no trabalho mostrando que, a radiofrequência, pode também ser utilizada para redução
de medidas, no entanto seu efeito primário é trabalhar a flacidez tissular e Fibro Edema Gelóide.

CONCLUSOES
A partir de dados preliminares obtidos no presente estudo, observa-se há necessidade de mais artigos que relacionem a radiofrequência com a perda de medidas.
Visto que a literatura aborda os artigos relacionados a flacidez tissular e fibro edema gelóide.

REFERENCIAS
Rheingantz MGT, Oliveira LBL, Minello LF, Rodrigues RF. Histologia dos tecidos: tecido epitelial. Guia prático; 2019 Acesso em: 18/08/2019. Oliveira VM. Colágeno:
Características gerais e produção de peptídeos bioativos. Uma revisão com ênfase nos subprodutos do pescado. Revisão de literatura. Pernambuco: Universidade
federal Pernambuco; 2017. Soaigher KA, Blanco PHM. Efeitos da Radiofrequência na derme e tela subcutânea. Paraná: Revista Uningá; 2016.
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3140776 - CATHERINE BIONDO FEITOSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Estudo epidemiológico da leptospirose canina aguda

INTRODUCAO
A leptospirose é uma doença zoonótica de importância global e muitas vezes negligenciada como um problema de saúde pública devido ao desconhecimento,
subdiagnóstico e subnotificação. Os animais servem como uma fonte de transmissão através da eliminação de leptospiras pela urina. Devido à sua proximidade com
humanos, os cães podem desempenhar um importante papel na cadeia epidemiológica da leptospirose humana.

OBJETIVOS Este estudo tem como objetivo determinar os fatores que podem contribuir para o adoecimento de cães por leptospirose.

METODOLOGIA
Foram incluídos neste estudo 29 cães com manifestações clínicas sugestivas de leptospirose aguda, juntamente com pelo menos um resultado positivo para um
teste laboratorial confirmatório: Isolamento de leptospiras, PCR ou titulação de anticorpos para leptospirose maior ou igual a 800 pelo Teste de Soroaglutinação
Microscópica (SAM). Foi aplicado um questionário epidemiológico aos tutores dos animais.

RESULTADOS

Foi confirmado diagnóstico de leptospirose em 62,1% (18/29) dos cães, através das técnicas de isolamento, SAM e PCR. Os sorovares mais frequentes de cães
reagentes foram Butembo (40%); seguidos dos sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae e Copenhageni todos com 20%. Além disso, foi detectado pela técnica de
PCR que 50% (9/18) estavam eliminando leptospiras através da urina. Em relação as variáveis analisadas no inquérito, os fatores que chamaram atenção foram: (1)
sistema de esgoto da residência, em 83.3% dos animais que tinham o sistema em céu aberto, foram positivos; (2) presença de terrenos abandonados próximos a
residência, 75% dos animais que vivam nessa condição eram positivos; alimentação, 68.4% dos animais que comiam ração e comida caseira foram positivos e, além
disso, 73.6% dos animais que se alimentava no quintal ou jardim também foram positivos, enquanto 42.8% dos animais que se alimentavam dentro de casa foram
positivos.

CONCLUSOES

Os resultados são preliminares e necessitam ser levantados os dados dos animais do grupo controle para a determinação dos fatores de risco associados à infecção
por leptospiras. Os dados obtidos no presente trabalho referentes ao cultivo bacteriológico e a pesquisa de anticorpos antileptospiras demonstram a ocorrência da
doença no meio e que os cães podem ser fontes de infecção da leptospirose no meio urbano. Tais resultados despertam preocupação do ponto de vista de saúde
pública, por se tratar de uma importante zoonose.

REFERENCIAS
1. ADLER, B.; DE LA PEN(#38)#771;A MOCTEZUMA, A. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010. 2. LEVETT, P.N.
Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001. 3.RICARDO et al. Meta-analysis of risk factors for canine leptospirosis. Preventive
Veterinary Medicine, v. 181, p. 105037, 2020.
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3313379 - CASSIA MOREIRA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Estudo epidemiológico da leptospirose canina aguda

INTRODUCAO
A leptospirose é uma doença zoonótica de importância global e muitas vezes negligenciada como um problema de saúde pública devido ao desconhecimento,
subdiagnóstico e subnotificação. Os animais servem como uma fonte de transmissão através da eliminação de leptospiras pela urina. Devido à sua proximidade com
humanos, os cães podem desempenhar um importante papel na cadeia epidemiológica da leptospirose humana.

OBJETIVOS Este estudo tem como objetivo determinar os fatores que podem contribuir para o adoecimento de cães por leptospirose.

METODOLOGIA
Foram incluídos neste estudo 29 cães com manifestações clínicas sugestivas de leptospirose aguda, juntamente com pelo menos um resultado positivo para um
teste laboratorial confirmatório: Isolamento de leptospiras, PCR ou titulação de anticorpos para leptospirose maior ou igual a 800 pelo Teste de Soroaglutinação
Microscópica (SAM). Foi aplicado um questionário epidemiológico aos tutores dos animais.

RESULTADOS

Foi confirmado diagnóstico de leptospirose em 62,1% (18/29) dos cães, através das técnicas de isolamento, SAM e PCR. Os sorovares mais frequentes de cães
reagentes foram Butembo (40%); seguidos dos sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae e Copenhageni todos com 20%. Além disso, foi detectado pela técnica de
PCR que 50% (9/18) estavam eliminando leptospiras através da urina. Em relação as variáveis analisadas no inquérito, os fatores que chamaram atenção foram: (1)
sistema de esgoto da residência, em 83.3% dos animais que tinham o sistema em céu aberto, foram positivos; (2) presença de terrenos abandonados próximos a
residência, 75% dos animais que vivam nessa condição eram positivos; alimentação, 68.4% dos animais que comiam ração e comida caseira foram positivos e, além
disso, 73.6% dos animais que se alimentava no quintal ou jardim também foram positivos, enquanto 42.8% dos animais que se alimentavam dentro de casa foram
positivos.

CONCLUSOES

Os resultados são preliminares e necessitam ser levantados os dados dos animais do grupo controle para a determinação dos fatores de risco associados à infecção
por leptospiras. Os dados obtidos no presente trabalho referentes ao cultivo bacteriológico e a pesquisa de anticorpos antileptospiras demonstram a ocorrência da
doença no meio e que os cães podem ser fontes de infecção da leptospirose no meio urbano. Tais resultados despertam preocupação do ponto de vista de saúde
pública, por se tratar de uma importante zoonose.

REFERENCIAS
1. ADLER, B.; DE LA PEN(#38)#771;A MOCTEZUMA, A. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010. 2. LEVETT, P.N.
Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001. 3.RICARDO et al. Meta-analysis of risk factors for canine leptospirosis. Preventive
Veterinary Medicine, v. 181, p. 105037, 2020.

Página 789



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11602 Doenças Infecciosas de Animais 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3391540 - ALEXYA VICTORIA PINHEIRO SALDANHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Estudo epidemiológico da leptospirose canina aguda

INTRODUCAO
A leptospirose é uma doença zoonótica de importância global e muitas vezes negligenciada como um problema de saúde pública devido ao desconhecimento,
subdiagnóstico e subnotificação. Os animais servem como uma fonte de transmissão através da eliminação de leptospiras pela urina. Devido à sua proximidade com
humanos, os cães podem desempenhar um importante papel na cadeia epidemiológica da leptospirose humana.

OBJETIVOS Este estudo tem como objetivo determinar os fatores que podem contribuir para o adoecimento de cães por leptospirose.

METODOLOGIA
Foram incluídos neste estudo 29 cães com manifestações clínicas sugestivas de leptospirose aguda, juntamente com pelo menos um resultado positivo para um
teste laboratorial confirmatório: Isolamento de leptospiras, PCR ou titulação de anticorpos para leptospirose maior ou igual a 800 pelo Teste de Soroaglutinação
Microscópica (SAM). Foi aplicado um questionário epidemiológico aos tutores dos animais.

RESULTADOS

Foi confirmado diagnóstico de leptospirose em 62,1% (18/29) dos cães, através das técnicas de isolamento, SAM e PCR. Os sorovares mais frequentes de cães
reagentes foram Butembo (40%); seguidos dos sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae e Copenhageni todos com 20%. Além disso, foi detectado pela técnica de
PCR que 50% (9/18) estavam eliminando leptospiras através da urina. Em relação as variáveis analisadas no inquérito, os fatores que chamaram atenção foram: (1)
sistema de esgoto da residência, em 83.3% dos animais que tinham o sistema em céu aberto, foram positivos; (2) presença de terrenos abandonados próximos a
residência, 75% dos animais que vivam nessa condição eram positivos; alimentação, 68.4% dos animais que comiam ração e comida caseira foram positivos e, além
disso, 73.6% dos animais que se alimentava no quintal ou jardim também foram positivos, enquanto 42.8% dos animais que se alimentavam dentro de casa foram
positivos.

CONCLUSOES

Os resultados são preliminares e necessitam ser levantados os dados dos animais do grupo controle para a determinação dos fatores de risco associados à infecção
por leptospiras. Os dados obtidos no presente trabalho referentes ao cultivo bacteriológico e a pesquisa de anticorpos antileptospiras demonstram a ocorrência da
doença no meio e que os cães podem ser fontes de infecção da leptospirose no meio urbano. Tais resultados despertam preocupação do ponto de vista de saúde
pública, por se tratar de uma importante zoonose.

REFERENCIAS
1. ADLER, B.; DE LA PEN(#38)#771;A MOCTEZUMA, A. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010. 2. LEVETT, P.N.
Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001. 3.RICARDO et al. Meta-analysis of risk factors for canine leptospirosis. Preventive
Veterinary Medicine, v. 181, p. 105037, 2020.

Página 790



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11602 Doenças Infecciosas de Animais 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3804534 - GABRIELLE CRISTINI DEL RIGO SANTOS DIAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales BRUNO ALONSO MIOTTO; MARCOS BRYAN HEINEMANN

TITULO Estudo epidemiológico da leptospirose canina aguda

INTRODUCAO
A leptospirose é uma doença zoonótica de importância global e muitas vezes negligenciada como um problema de saúde pública devido ao desconhecimento,
subdiagnóstico e subnotificação. Os animais servem como uma fonte de transmissão através da eliminação de leptospiras pela urina. Devido à sua proximidade com
humanos, os cães podem desempenhar um importante papel na cadeia epidemiológica da leptospirose humana.

OBJETIVOS Este estudo tem como objetivo determinar os fatores que podem contribuir para o adoecimento de cães por leptospirose.

METODOLOGIA
Foram incluídos neste estudo 29 cães com manifestações clínicas sugestivas de leptospirose aguda, juntamente com pelo menos um resultado positivo para um
teste laboratorial confirmatório: Isolamento de leptospiras, PCR ou titulação de anticorpos para leptospirose maior ou igual a 800 pelo Teste de Soroaglutinação
Microscópica (SAM). Foi aplicado um questionário epidemiológico aos tutores dos animais.

RESULTADOS

Foi confirmado diagnóstico de leptospirose em 62,1% (18/29) dos cães, através das técnicas de isolamento, SAM e PCR. Os sorovares mais frequentes de cães
reagentes foram Butembo (40%); seguidos dos sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae e Copenhageni todos com 20%. Além disso, foi detectado pela técnica de
PCR que 50% (9/18) estavam eliminando leptospiras através da urina. Em relação as variáveis analisadas no inquérito, os fatores que chamaram atenção foram: (1)
sistema de esgoto da residência, em 83.3% dos animais que tinham o sistema em céu aberto, foram positivos; (2) presença de terrenos abandonados próximos a
residência, 75% dos animais que vivam nessa condição eram positivos; alimentação, 68.4% dos animais que comiam ração e comida caseira foram positivos e, além
disso, 73.6% dos animais que se alimentava no quintal ou jardim também foram positivos, enquanto 42.8% dos animais que se alimentavam dentro de casa foram
positivos.

CONCLUSOES

Os resultados são preliminares e necessitam ser levantados os dados dos animais do grupo controle para a determinação dos fatores de risco associados à infecção
por leptospiras. Os dados obtidos no presente trabalho referentes ao cultivo bacteriológico e a pesquisa de anticorpos antileptospiras demonstram a ocorrência da
doença no meio e que os cães podem ser fontes de infecção da leptospirose no meio urbano. Tais resultados despertam preocupação do ponto de vista de saúde
pública, por se tratar de uma importante zoonose.

REFERENCIAS
1. ADLER, B.; DE LA PEN(#38)#771;A MOCTEZUMA, A. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010. 2. LEVETT, P.N.
Leptospirosis. Clinical Microbiology reviews, v. 14, n.2, p. 296-326, 2001. 3.RICARDO et al. Meta-analysis of risk factors for canine leptospirosis. Preventive
Veterinary Medicine, v. 181, p. 105037, 2020.
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3352552 - AGATHA FERNANDES NEVES AMARAL DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudio Monico Innocencio Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Gerenciamento de resíduos sólidos em laboratórios de química em instituições de ensino superior.

INTRODUCAO

Quando se trata de meio ambiente e química verde envolvemos várias questões, especialmente pelo gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios de
instituições de ensino que devem obedecer a práticas adequadas na hora de seu descarte. Os resíduos sólidos químicos merecem uma atenção especial e devem
ser encarados como uma das práticas laboratoriais. Esse plano de gerenciamento precisa estar incorporado junto ao experimento do aluno, pesquisador ou analista
que atuam no laboratório das instituições.

OBJETIVOS

M(#38)#1110;n(#38)#1110;m(#38)#1110;z(#38)#1072;r (#38)#1072; produção de resíduos sólidos químicos em laboratórios das instituições de ensino superior e
proporc(#38)#1110;on(#38)#1072;r um enc(#38)#1072;m(#38)#1110;nh(#38)#1072;mento seguro (#38)#1072;os resíduos ger(#38)#1072;dos, de
form(#38)#1072; ef(#38)#1110;c(#38)#1110;ente, v(#38)#1110;s(#38)#1072;ndo à proteção daqueles que tem contato com tal, (#38)#1072;
preserv(#38)#1072;ção d(#38)#1072; s(#38)#1072;úde públ(#38)#1110;c(#38)#1072;, dos recursos n(#38)#1072;tur(#38)#1072;(#38)#1110;s e do
me(#38)#1110;o (#38)#1072;mb(#38)#1110;ente.

METODOLOGIA Foi realizado uma metodologia utilizando pesquisa bibliográfica envolvendo livros, artigos do Google acadêmico e revistas especializadas.

RESULTADOS

O plano elaborado de gerenciamento, traz d(#38)#1110;retr(#38)#1110;zes de sustent(#38)#1072;b(#38)#1110;l(#38)#1110;d(#38)#1072;de, respeitando
(#38)#1072; regulamentação e norm(#38)#1072;s v(#38)#1110;gentes. Possui processos já definidos de qualidade com o foco na comprovação que o
desc(#38)#1072;rte dos resíduos quím(#38)#1110;cos ger(#38)#1072;dos em um(#38)#1072; (#38)#1072;t(#38)#1110;v(#38)#1110;d(#38)#1072;de
fo(#38)#1110; efetu(#38)#1072;do de m(#38)#1072;ne(#38)#1110;r(#38)#1072; corret(#38)#1072;, através de uma (#38)#1072;
re(#38)#1072;l(#38)#1110;z(#38)#1072;ção de um (#38)#1110;nventár(#38)#1110;o; segreg(#38)#1072;ção; armazenamento; identificação;
tr(#38)#1072;t(#38)#1072;mento; tr(#38)#1072;nsporte; destino f(#38)#1110;n(#38)#1072;l e reg(#38)#1110;stros dos resíduos quím(#38)#1110;cos.

CONCLUSOES

Um procedimento recomendado é a adoção de práticas que possam reduzir o encaminhamento de resíduos para fora das unidades geradoras, e consequentemente
a redução dos custos financeiros das instituições de ensino superior e a redução dos poluentes em todo o processo. O gerenciamento de resíduos de laboratórios
químicos de uma instituição de ensino superior é uma questão que implica especialmente numa mudança de comportamento. Implantar e seguir esse sistema é
algo que demanda muito trabalho, no entanto possibilita a segurança de quem manipula os agentes químicos e a preservação do meio ambiente.

REFERENCIAS

1. EMBRAPA. Programa de gerenciamento de resíduos químicos de laboratório da Embrapa. Disponível em: http://www.cnpsa.embrapa.br/residuos/. Acesso em :
setembro 2020. 2. F(#38)#1030;GUERÊDO, Débor(#38)#1072; V(#38)#1072;llory. M(#38)#1072;nu(#38)#1072;l p(#38)#1072;r(#38)#1072; gestão de resíduos
quím(#38)#1110;cos per(#38)#1110;gosos de (#38)#1110;nst(#38)#1110;tu(#38)#1110;ções de ens(#38)#1110;no e pesqu(#38)#1110;s(#38)#1072;. Conselho
Reg(#38)#1110;on(#38)#1072;l de Quím(#38)#1110;c(#38)#1072; de M(#38)#1110;n(#38)#1072;s Ger(#38)#1072;(#38)#1110;s, 2006. 3.
PEN(#38)#1040;TT(#38)#1030;, Fáb(#38)#1110;o Edu(#38)#1072;rdo; GU(#38)#1030;M(#38)#1040;R(#38)#1040;ES, Sol(#38)#1072;nge T
L(#38)#1110;m(#38)#1072;; S(#38)#1030;LV(#38)#1040;, P(#38)#1072;ulo M(#38)#1072;rcos; Gerenc(#38)#1110;(#38)#1072;mento de resíduos
quím(#38)#1110;cos em l(#38)#1072;bor(#38)#1072;tór(#38)#1110;os de (#38)#1072;nál(#38)#1110;ses e pesqu(#38)#1110;s(#38)#1072;: o
desenvolv(#38)#1110;mento do s(#38)#1110;stem(#38)#1072; em l(#38)#1072;bor(#38)#1072;tór(#38)#1110;os d(#38)#1072; áre(#38)#1072;
quím(#38)#1110;c(#38)#1072;. P(#38)#1110;r(#38)#1072;c(#38)#1110;c(#38)#1072;b(#38)#1072; – SP: 2008.

Página 792



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11604 Alimentos 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3392457 - DOUGLAS HAPONCZYK FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Claudio Monico Innocencio Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Estabelecimento de um processo de produção de um agente de turbidez natural.

INTRODUCAO

A utilização de produtos sintéticos vem diminuindo conforme a demanda do mercado alimentício para produtos mais naturais. Dentro do mercado alimentício temos
os agentes de turbidez que tem como finalidade turvar bebidas, geralmente são pós secos pelo processo de atomização, que consiste em criar uma solução
deixando óleos encapsulados em agua e remover a agua da solução, para a adequação de um agente mais natural, foram feitas fórmulas utilizando óleo de coco ou
girassol, que se encapsulados em um tamanho de partícula especifico e secos é possível criar um agente que possa turvar bebidas.

OBJETIVOS
Estabelecer um processo de produção industrial para que o agente de turbidez possa ser produzido e seco pelo processo de atomização em larga escala, com
volumes e tempos de agitações variados, e que o tamanho de partícula do óleo permaneça estável e que possa turvar bebidas de forma natural.

METODOLOGIA
Pesquisa qualitativa de livros, estudo de livros, artigos, uso da lei de Lambert-Beer e ensaios experimentais em escala piloto junto da equipe de pesquisa e
desenvolvimento de uma empresa alimentícia.

RESULTADOS

Em escala piloto foram realizados dois testes, sendo A e B. Para o primeiro (A) foi possível deixar a amostra estável utilizando uma hélice com aproximadamente ¾
de tamanho de um pote de alumínio e utilizando 1300 RPM (Rotações por minuto), o segundo teste (B) foi utilizada a mesma hélice do teste A porém foi mudado
somente o volume do frasco, deixando a hélice ocupar 1/3 do seu diâmetro. Padronizando o tamanho de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm (Micrômetro), o produto
após seco e aplicado nas quantidades de 0,2g/L e 0,7g/L em água não houve variação de turbidez conforme a lei de Lambert-Beer entre os testes A e B. Após a
padronização do tamanho de partícula do óleo antes de ser seco, realizou-se uma produção em escala industrial, onde o tamanho de partícula do óleo foi medido até
atingir valores entre 0,5 até 1 µm, deixando assim o item em agitação durante 1 hora à 1300RPM dentro de um reator, após seco foi comparado 3 caixas produzidas
com os testes A e B, e não houve nenhuma variação de turbidez.

CONCLUSOES
Após testes piloto o processo industrial foi estabelecido, onde todas as soluções feitas com o tamanho de partícula do óleo entre 0,5 até 1 µm e secas utilizando o
processo de secagem por atomização, foi possível notar que não havia diferença entre as amostras testadas, sendo assim possível estabelecer um processo de
escala industrial para um agente de turbidez natural com volumes e tempos variados.

REFERENCIAS
1. CRC Press, Taylor (#38) Francis Group, Handbook of industrial drying, third edition, Broken Sound Parkway, NW, 2007. 2. Firmenich (#38) Research and
Development team, Quantifying Perceived Turbidity Beverage Emulsions. Genebra, GE, 2003. 3. UNICAMP.BR, Aula 14 Agitacao. Disponível em:
https://www.unicamp.br/fea/ortega/aulas/aula14_Agitacao.pdf. Acesso em: 11 Mar. 2020.
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TITULO Derivados da Cannabis sativa no tratamento da dor: Revisão de literatura

INTRODUCAO

Cannabis sativa é conhecida desde a antiguidade pelo seu potencial psicotrópicos, sendo posteriormente aplicada para uso terapêutico. Por possuir efeitos
alucinógenos, a planta foi proibida para o uso e comercialização, mas alguns países utilizam a maconha para fins terapêuticos, o que acontece no Brasil desde 2014.
Os canabinóides são os principais componentes químicos encontrados na planta, que atuam no sistema endocanabinóide, interagindo com os receptores CB1 e
CB2. Os canabinóides mais abundantes no óleo essencial da Cannabis sativa são Tetrahidrocanabinol (THC) e o Canabidiol (CBD) que vêm sendo estudados por
diversos grupos de pesquisas, principalmente para tratamentos de doenças neurodegenerativas, neuromotoras e para tratamentos paliativos de doentes terminais.

OBJETIVOS Identificar ,por meio de revisão de literatura, as mais recente aplicações dos canabinóides derivados da Cannabis sativa para o tratamento da dor.

METODOLOGIA
Essa pesquisa compõe-se de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório por meio de artigos científicos em bancos de dados. Foram incluídos na pesquisa os
artigos publicados entre os anos 2015 e 2020, que tinham assuntos relacionados ao uso de Cannabis sativa e seus derivados para o tratamento da dor.

RESULTADOS

Seguindo os critérios de inclusão, 6 artigos foram selecionados para a discussão, sendo três publicados no ano de 2018 e três em 2019, o que mostra que este
assunto anda sendo bem abordados nas pesquisas da atualidade. Todos os trabalhos escolhidos tinham como proposta avaliar a atividade de CBD e/ou THC em
pacientes acometidos por doenças que geravam alguma forma de dor. A forma de administração do CBD deve ser considerada, pois os artigos consultados mostram
que a aplicação poderá ser realizada de forma tópica, por via oral ou por via inalatória. Outro trabalho mostrou que para paciente com esclerose múltipla, os efeitos
de redução de dores são modestos. Um trabalho de revisão de metanálise revelou que o uso de cannabis medicinal para a dor é concomitante com os tratamentos
de depressão e ansiedade, evidenciando os efeitos psicotrópicos desta planta. Com relação às dores neuropáticas crônicas, o uso de THC reduziu significativamente
a dor dos pacientes em comparação com o placebo, sendo esta analgesia correlacionado com uma redução na conectividade funcional entre o córtex cingulado
anterior (ACC) e o córtex sensório-motor. Estudos mostram ainda que o tratamento com os canabinóides deve ser a longo prazo, tendo a resposta da redução da dor
no período de 12 semanas para pacientes tratados com CBD.

CONCLUSOES
Esta breve revisão traz à tona a vasta aplicabilidade da cannabis medicinal para o tratamento da dor em diversos tipos de pacientes. Além disso, temos necessidade
de combater o preconceito e a falta de informação sobre o uso dos canabinóides, principalmente para doenças que são de grande importância para a saúde pública
brasileira.

REFERENCIAS
Oliveira KLB, Lima TPS. Cannabis sativa: potencial terapêutico. [TCC]. Porto Velho: Faculdade São Lucas;2016. Santos RG, Hallak JEC, Crippa JAS. O uso do
canabidiol (CDB) no tratamento da doença de Parkinson e suas comorbidades. MEDICINA, São Paulo, vol.98, n.1, pp 46-51,2019.
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TITULO Polimorfismos genéticos como marcadores de predisposição a Leucemia Linfóide aguda

INTRODUCAO

A leucemia linfoide aguda (LLA) é uma neoplasia que se desenvolve a partir das células T ou B malignas, que tem rápida proliferação, acomete principalmente
crianças e adolescentes, representando 1/4 de todas as neoplasias infanto-juvenis. A etiologia da LLA é desconhecida, mas há alguns fatores que parecem estar
associados, entre eles infecções nos primeiros anos de vida, exposição à radiação ionizante e fatores moleculares como os polimorfismos nos genes MTHFR e
IKZF1. Duas variantes polimórficas de nucleotídeo único (SNPs) no gene MTHFR associados a uma atividade enzimática reduzida, sendo o 677CT que leva a uma
substituição de uma alanina por valina no códon 222 no éxon 4 e o polimorfismo 1298AC, localizado no domínio regulador SAM no éxon 7, é responsável pela
substituição do glutamato pela alanina no códon 429.O gene IKZF1 está presente no cromossomo 7p12.12, que codifica a proteína de dedo de zinco IKAROS. A
proteína IKAROS é um importante regulador da proliferação e diferenciação celular durante a hematopoese

OBJETIVOS Conhecer os principais polimorfismos envolvidos com a leucemogênese da LLA.

METODOLOGIA Foi realizado levantamento bibliográfico de artigos científicos publicados em bases de dados Pubmed e Scielo entre o período de 2013 a 2020.

RESULTADOS

Observamos que os artigos sobre o MTHFR retrataram que o genótipo 677CT podem elevar o risco de LLA em até 2 vezes comparado com pacientes sem este
polimorfismo. Em relação ao genótipo 1298AC, observamos resultados conflitantes, ou seja, de risco e de proteção a LLA. O gene IKZF1 apresenta os polimorfismos
c.2279T(#62)G e c.851-1312A(#62)G, sendo que a variante c.2279T(#62)G pode elevar o risco de até 2 vezes mais de LLA principalmente em indivíduos
homozigotos (c.2279GG) entre 1 a 9 anos de idade, porém o polimorfismo da região c.851-1312A(#62)G não apresentou forte relação com risco à doença.

CONCLUSOES
São necessários mais estudos para uma melhor elucidação dos mecanismos pelos quais os polimorfismos estudados estão envolvidos na LLA, pois é de grande
valor diagnóstico e pode ajudar a orientar a terapia direcionada ao risco.

REFERENCIAS

1.Ka(#38)#322;u(#38)#380;na EM, Strauss E, (#38)#346;wi(#38)#261;tek-Ko(#38)#347;cielna B, Zaj(#38)#261;c-Spycha(#38)#322;a O, Gowin E, Nowak JS,
Rembowska J, Januszkiewicz-Lewandowska D. The methylenetetrahydrofolate reductase 677T-1298C haplotype is a risk factor for acute lymphoblastic leukemia in
children. Medicine (Baltimore). 2017 Dec;96(51):e9290. 2.Gómez-Gómez Y, Organista-Nava J, Villanueva-Flores F, Estrada-Brito JS, Rivera-Ramírez AB, Saavedra-
Herrera MV, Jiménez-López MA, Illades-Aguiar B, Leyva-Vázquez MA. Association Between the 5,10-MTHFR 677C(#62)T and RFC1 80G(#62)A Polymorphisms and
Acute Lymphoblastic Leukemia. Arch Med Res. 2019 May;50(4):175-180. 3.Lopes BA, Barbosa TC, Souza BKS, Poubel CP, Pombo-de-Oliveira MS, Emerenciano M;
Brazilian Study Group for Childhood Leukemia. IKZF1 Gene in Childhood B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia: Interplay between Genetic Susceptibility
and Somatic Abnormalities. Cancer Prev Res (Phila). 2017 Dec;10(12):738-744.

Página 795



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11608 Administração de Recursos Humanos 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3409678 - MARCELA DRIELLY RIBEIRO LOPES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Excelência no Atendimento ao Cliente – Receita para o Sucesso organizacional

INTRODUCAO

Verifica-se um constante aumento de empresas que ambicionam a excelência de atendimento ao cliente, observa-se ainda, que há necessidade de um trabalho
estruturado dos profissionais de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D), na elaboração de um planejamento visando a melhoraria no desempenho dos
colaboradores em determinados setores, caso contrário, poderá impactar diretamente no orçamento e ocasionar transtornos para empresas e clientes. Optou-se por
aprofundar os estudos na temática T(#38)D com foco na capacitação dos atendentes, como fator preponderante de sucesso organizacional.

OBJETIVOS
Analisar a importância de processos de T(#38)D como possível ferramenta para o alcance da excelência no atendimento ao cliente. Pesquisar melhores formas de
aplicação do treinamento com foco no desenvolvimento contínuo, avaliando se este é fator de impacto sobre os resultados organizacionais.

METODOLOGIA
Fora utilizada a pesquisa bibliográfica qualitativa, tendo como base literária o autor Chiavenato (2010) e Lacombe (2011), visando analisar a importância do
Treinamento para as organizações.

RESULTADOS

Para empresas que desejam crescer e ambicionam a máxima excelência em atendimento, é imperativo o investimento nos processos de T(#38)D, uma vez que
somente através do desenvolvimento contínuo dos colaboradores, haverá o alcance de resultados profícuos. O T(#38)D é muito importante e segundo Chiavenato
(2010) “o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio, sendo uma maneira eficaz
de agregar as pessoas, a organização e os clientes”. Clientes relatam falta de preparo dos funcionários para apresentar soluções, orientações ou informações
coerentes quando necessário, gerando impacto negativo na reputação da empresa e trazendo dificuldade competitiva visto que uma má reputação diminui a
frequência de clientes e os lucros, corroborando segundo Lacombe (2011, p. 381) as empresas que não treinam e desenvolvem seus funcionários, podem enfrentar
dificuldades competitivas por falta de gente preparada para seus cargos. Face a estas constatações, é fundamental um investimento planejado em T(#38)D,
iniciando-se com o mapeamento das necessidades encontradas através de observações e relatos, visando aplicar treinamentos que preparem os colaboradores
para atingir a excelência no atendimento, resultando assim em vantagem competitiva e resultados profícuos para as organizações.

CONCLUSOES

Diante destas explanações constata-se que é extremamente importante o investimento em T(#38)D, visto que esta é a melhor forma de alcançar excelência de
atendimento ao cliente, e, consequentemente, o sucesso organizacional. Há a necessidade de um planejamento estratégico elaborado considerando o
desenvolvimento contínuo, observando as mudanças tecnológicas, bem como as tendências do mercado, desta forma, os colaboradores estarão sempre atentos e
preparados para atuar com eficiência e eficácia, se tornando um diferencial frente à concorrência e trazendo lucros para as organizações.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsvier, 2010. LACOMBE, Francisco José
Masset. Recursos Humanos Princípios e Tendências. Ed. Saraiva 2ª edição. 2011 p. 381 RH Portal. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Disponível em:
https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/treinamento-e-desenvolvimento-de-pessoas-2/ Acesso em: 24 set. 2020.
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TITULO Excelência no Atendimento ao Cliente – Receita para o Sucesso organizacional

INTRODUCAO

Verifica-se um constante aumento de empresas que ambicionam a excelência de atendimento ao cliente, observa-se ainda, que há necessidade de um trabalho
estruturado dos profissionais de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D), na elaboração de um planejamento visando a melhoraria no desempenho dos
colaboradores em determinados setores, caso contrário, poderá impactar diretamente no orçamento e ocasionar transtornos para empresas e clientes. Optou-se por
aprofundar os estudos na temática T(#38)D com foco na capacitação dos atendentes, como fator preponderante de sucesso organizacional.

OBJETIVOS
Analisar a importância de processos de T(#38)D como possível ferramenta para o alcance da excelência no atendimento ao cliente. Pesquisar melhores formas de
aplicação do treinamento com foco no desenvolvimento contínuo, avaliando se este é fator de impacto sobre os resultados organizacionais.

METODOLOGIA
Fora utilizada a pesquisa bibliográfica qualitativa, tendo como base literária o autor Chiavenato (2010) e Lacombe (2011), visando analisar a importância do
Treinamento para as organizações.

RESULTADOS

Para empresas que desejam crescer e ambicionam a máxima excelência em atendimento, é imperativo o investimento nos processos de T(#38)D, uma vez que
somente através do desenvolvimento contínuo dos colaboradores, haverá o alcance de resultados profícuos. O T(#38)D é muito importante e segundo Chiavenato
(2010) “o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio, sendo uma maneira eficaz
de agregar as pessoas, a organização e os clientes”. Clientes relatam falta de preparo dos funcionários para apresentar soluções, orientações ou informações
coerentes quando necessário, gerando impacto negativo na reputação da empresa e trazendo dificuldade competitiva visto que uma má reputação diminui a
frequência de clientes e os lucros, corroborando segundo Lacombe (2011, p. 381) as empresas que não treinam e desenvolvem seus funcionários, podem enfrentar
dificuldades competitivas por falta de gente preparada para seus cargos. Face a estas constatações, é fundamental um investimento planejado em T(#38)D,
iniciando-se com o mapeamento das necessidades encontradas através de observações e relatos, visando aplicar treinamentos que preparem os colaboradores
para atingir a excelência no atendimento, resultando assim em vantagem competitiva e resultados profícuos para as organizações.

CONCLUSOES

Diante destas explanações constata-se que é extremamente importante o investimento em T(#38)D, visto que esta é a melhor forma de alcançar excelência de
atendimento ao cliente, e, consequentemente, o sucesso organizacional. Há a necessidade de um planejamento estratégico elaborado considerando o
desenvolvimento contínuo, observando as mudanças tecnológicas, bem como as tendências do mercado, desta forma, os colaboradores estarão sempre atentos e
preparados para atuar com eficiência e eficácia, se tornando um diferencial frente à concorrência e trazendo lucros para as organizações.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsvier, 2010. LACOMBE, Francisco José
Masset. Recursos Humanos Princípios e Tendências. Ed. Saraiva 2ª edição. 2011 p. 381 RH Portal. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Disponível em:
https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/treinamento-e-desenvolvimento-de-pessoas-2/ Acesso em: 24 set. 2020.
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TITULO Excelência no Atendimento ao Cliente – Receita para o Sucesso organizacional

INTRODUCAO

Verifica-se um constante aumento de empresas que ambicionam a excelência de atendimento ao cliente, observa-se ainda, que há necessidade de um trabalho
estruturado dos profissionais de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D), na elaboração de um planejamento visando a melhoraria no desempenho dos
colaboradores em determinados setores, caso contrário, poderá impactar diretamente no orçamento e ocasionar transtornos para empresas e clientes. Optou-se por
aprofundar os estudos na temática T(#38)D com foco na capacitação dos atendentes, como fator preponderante de sucesso organizacional.

OBJETIVOS
Analisar a importância de processos de T(#38)D como possível ferramenta para o alcance da excelência no atendimento ao cliente. Pesquisar melhores formas de
aplicação do treinamento com foco no desenvolvimento contínuo, avaliando se este é fator de impacto sobre os resultados organizacionais.

METODOLOGIA
Fora utilizada a pesquisa bibliográfica qualitativa, tendo como base literária o autor Chiavenato (2010) e Lacombe (2011), visando analisar a importância do
Treinamento para as organizações.

RESULTADOS

Para empresas que desejam crescer e ambicionam a máxima excelência em atendimento, é imperativo o investimento nos processos de T(#38)D, uma vez que
somente através do desenvolvimento contínuo dos colaboradores, haverá o alcance de resultados profícuos. O T(#38)D é muito importante e segundo Chiavenato
(2010) “o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio, sendo uma maneira eficaz
de agregar as pessoas, a organização e os clientes”. Clientes relatam falta de preparo dos funcionários para apresentar soluções, orientações ou informações
coerentes quando necessário, gerando impacto negativo na reputação da empresa e trazendo dificuldade competitiva visto que uma má reputação diminui a
frequência de clientes e os lucros, corroborando segundo Lacombe (2011, p. 381) as empresas que não treinam e desenvolvem seus funcionários, podem enfrentar
dificuldades competitivas por falta de gente preparada para seus cargos. Face a estas constatações, é fundamental um investimento planejado em T(#38)D,
iniciando-se com o mapeamento das necessidades encontradas através de observações e relatos, visando aplicar treinamentos que preparem os colaboradores
para atingir a excelência no atendimento, resultando assim em vantagem competitiva e resultados profícuos para as organizações.

CONCLUSOES

Diante destas explanações constata-se que é extremamente importante o investimento em T(#38)D, visto que esta é a melhor forma de alcançar excelência de
atendimento ao cliente, e, consequentemente, o sucesso organizacional. Há a necessidade de um planejamento estratégico elaborado considerando o
desenvolvimento contínuo, observando as mudanças tecnológicas, bem como as tendências do mercado, desta forma, os colaboradores estarão sempre atentos e
preparados para atuar com eficiência e eficácia, se tornando um diferencial frente à concorrência e trazendo lucros para as organizações.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsvier, 2010. LACOMBE, Francisco José
Masset. Recursos Humanos Princípios e Tendências. Ed. Saraiva 2ª edição. 2011 p. 381 RH Portal. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Disponível em:
https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/treinamento-e-desenvolvimento-de-pessoas-2/ Acesso em: 24 set. 2020.
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4103742 - JAQUELINE ROBERTA ALVES SHIMODA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO Excelência no Atendimento ao Cliente – Receita para o Sucesso organizacional

INTRODUCAO

Verifica-se um constante aumento de empresas que ambicionam a excelência de atendimento ao cliente, observa-se ainda, que há necessidade de um trabalho
estruturado dos profissionais de Treinamento e Desenvolvimento (T(#38)D), na elaboração de um planejamento visando a melhoraria no desempenho dos
colaboradores em determinados setores, caso contrário, poderá impactar diretamente no orçamento e ocasionar transtornos para empresas e clientes. Optou-se por
aprofundar os estudos na temática T(#38)D com foco na capacitação dos atendentes, como fator preponderante de sucesso organizacional.

OBJETIVOS
Analisar a importância de processos de T(#38)D como possível ferramenta para o alcance da excelência no atendimento ao cliente. Pesquisar melhores formas de
aplicação do treinamento com foco no desenvolvimento contínuo, avaliando se este é fator de impacto sobre os resultados organizacionais.

METODOLOGIA
Fora utilizada a pesquisa bibliográfica qualitativa, tendo como base literária o autor Chiavenato (2010) e Lacombe (2011), visando analisar a importância do
Treinamento para as organizações.

RESULTADOS

Para empresas que desejam crescer e ambicionam a máxima excelência em atendimento, é imperativo o investimento nos processos de T(#38)D, uma vez que
somente através do desenvolvimento contínuo dos colaboradores, haverá o alcance de resultados profícuos. O T(#38)D é muito importante e segundo Chiavenato
(2010) “o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio, sendo uma maneira eficaz
de agregar as pessoas, a organização e os clientes”. Clientes relatam falta de preparo dos funcionários para apresentar soluções, orientações ou informações
coerentes quando necessário, gerando impacto negativo na reputação da empresa e trazendo dificuldade competitiva visto que uma má reputação diminui a
frequência de clientes e os lucros, corroborando segundo Lacombe (2011, p. 381) as empresas que não treinam e desenvolvem seus funcionários, podem enfrentar
dificuldades competitivas por falta de gente preparada para seus cargos. Face a estas constatações, é fundamental um investimento planejado em T(#38)D,
iniciando-se com o mapeamento das necessidades encontradas através de observações e relatos, visando aplicar treinamentos que preparem os colaboradores
para atingir a excelência no atendimento, resultando assim em vantagem competitiva e resultados profícuos para as organizações.

CONCLUSOES

Diante destas explanações constata-se que é extremamente importante o investimento em T(#38)D, visto que esta é a melhor forma de alcançar excelência de
atendimento ao cliente, e, consequentemente, o sucesso organizacional. Há a necessidade de um planejamento estratégico elaborado considerando o
desenvolvimento contínuo, observando as mudanças tecnológicas, bem como as tendências do mercado, desta forma, os colaboradores estarão sempre atentos e
preparados para atuar com eficiência e eficácia, se tornando um diferencial frente à concorrência e trazendo lucros para as organizações.

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsvier, 2010. LACOMBE, Francisco José
Masset. Recursos Humanos Princípios e Tendências. Ed. Saraiva 2ª edição. 2011 p. 381 RH Portal. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Disponível em:
https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/treinamento-e-desenvolvimento-de-pessoas-2/ Acesso em: 24 set. 2020.

Página 799



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11610 Arquitetura e Urbanismo 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3618005 - RAIANE MORBIS SPINDOLA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Paulo Eduardo Borzani Goncalves

TITULO
Inventário do processo de Tombamento e Restauro da Catedral de Santo Amaro - Eixo Histórico de Santo Amaro, dado pela resolução CONPRESP 14/2002 e sua
área envoltória regulamentada pela resolução CONPRESP 27/2014.

INTRODUCAO

A igreja matriz do bairro de Santo Amaro (município criado por meio do Decreto de 10 de julho de 1832 e incluída a São Paulo a partir de 1935) localizada na cidade
de São Paulo, tem grande importância em relação à história e identidade do bairro paulista. Tudo começou com uma pequena capela erguida em 1560 com à doação
da imagem do Santo Amaro, feita por um casal de portugueses. Aos poucos a capela foi perdendo seu caráter de marco de aldeamento indígena em razão da grande
expansão pela qual passava a região na época. O centro da comunidade passou a utilizar o nome de Santo Amaro para identificar a vila em homenagem ao santo
português. Assim, em 14 de janeiro de 1686, fez-se a data oficial de criação da paróquia e da nomeação do seu primeiro vigário, o padre João de Pontes.

OBJETIVOS Elaborar inventário do patrimônio para registro das ações e métodos pertinentes ao processo de restauro e tombamento da Catedral de Santo Amaro.

METODOLOGIA

Com base em metodologias de ferramentas existentes no Iphan, principalmente o Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC, fruto da participação do Iphan
na atividade de Educação Patrimonial do Programa Mais Educação, da Secretaria de Educação Básica do MEC foi realizada a pesquisa para fundamentar o inventário
por meio de levantamento de dados, buscando arquivos do processo de tombamento no Conpresp e por meio de conatos com historiador e jornalista Carlos Fatorelli
e com o Padre Rogério Bhering pároco da igreja.

RESULTADOS

Uma análise das condições da Catedral na primeira década do século XXI, diagnosticou uma estrutura frágil e deteriorada por infestação de pragas e insetos no
madeiramento, comprometendo o telhado tornando urgente a troca do mesmo e todo o seu vigamento. Na sequência foi providenciada a restauração do forro da
nave, que antes de tudo passou pelo processo de “escaneamento”, assim como suas molduras, tudo em alta resolução, para copiar os afrescos neles pintados. O
desafio era preservar as características mais fiéis do original, sem modificação do objeto estudado, com a mínima intervenção possível.

CONCLUSOES
A Catedral de Santo Amaro tombada pela Conpresp em 13 de agosto de 2002 é um símbolo com todo seu alicerce religioso. O restauro e conservação é fundamental
para a preservação do marco histórico do bairro, pois foi a partir dele que surgiu Santo Amaro. As técnicas de pintura foram elaboradas pelo esforço de grandes
profissionais, com a participação da restauradora e artista plástica Ana Lúcia da Silva Santos, além de outros profissionais exímios mestres das artes e do restauro.

REFERENCIAS
1. Egas, Eugênio (1925). Os municípios paulistas - 2º vol. M-Y. [S.l.: s.n.] 1693 páginas. 2. Arroyo, Leonardo (1954). Igrejas de São Paulo - Introdução aos estudos dos
templos mais característicos de São Paulo nas suas relações com a crônica da cidade. [S.l.: s.n.] 363 páginas. 3. Caldeira, João Netto (1935). Álbum de Santo Amaro.
[S.l.: s.n.] 53 páginas 4. Egas, Eugênio (1925). Os Municípios Paulistas - 2º vol. M-Y. [S.l.: s.n.] 1697 páginas.
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3578020 - GABRIELA SILVA DE CARVALHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO APLICAÇÃO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA LIPODISTROFIA LOCALIZADA

INTRODUCAO

A lipodistrofia localizada (LL) é o acúmulo de gordura em locais do corpo, mais presente nas mulheres devido possuir o biotipo ginoide, que pode alterar a auto
estima com a insatisfação com seu corpo, além dos riscos à saúde, que possivelmente reduz a expectativa de vida devido as doenças adquiridas. O excesso do
tecido adiposo na maioria das pesssoas é pela alimentação hipercalórica e pelo sedentarismo. A busca pelo padrão corporal é muito grande, por isso existem muitos
tratamentos para lipodistrofia localizada. A fotobiomodulação consiste na utilização de fontes de luz monocromáticas (laser e LED) que estimulam os processos
fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos em nível mitocondrial, aumentando o metabolismo celular. Seu mecanismo de ação depende da absorção da luz pelos
cromóforos, organelas presentes na derme e epiderme que dão origem as respostas celulares, de acordo com diferentes reações químicas causadas pela luz.
Objetivo:

OBJETIVOS Analisar o efeito da fotobiomodulação na lipodistrofia localizada na região abdominal, comparando a redução de medidas entre mulheres.

METODOLOGIA

Será uma pesquisa intervencional, clinica, comparativa e descritiva, através da aplicação da fotobiomodulação, entre mulheres com idade de 20 a 35 anos, serão
selecionadas 12 participantes no total. Será aplicada uma ficha de avaliação e aplicação de um questionário de qualidade de vida, no início e final do tratamento. O
aparelho será realizado no quadrante inferior do abdome, com comprimento de onda entre 630 à 680nm. O procedimento corresponderá em 10 sessões no total,
sendo duas vezes por semana que será totalizado 5 semanas consecutivas.

RESULTADOS
Em nossos resultados parciais, podemos inferir que a fotobiomodulação um recurso amplamente utilizado à muito tempo na prática da fisioterapia, hoje, podemos
incluir dentro da área da estética mostrando resultados significantes nos pós operatórios de cirurgia plástica, estímulos linfáticos, marcas de expressão, fibro edema
gelóide e na Lipodistrofia localizada.

CONCLUSOES A fotobiomodulação pode ser utilizada como recurso afim de ajudar na quebra de gordura.

REFERENCIAS

Costa, A.; Eberlin, S.; Jorge, A. C. F.; Mendonça, J. A.; Kalies, A. H.; Pereira C. S. Estudo clínico para avaliar a redução da circunferência abdominal após tratamento
com laser diodo de baixa frequência. Rev. Surge Cosmet Dermatol, 2014, pp. 320-324. Hexsel, D.; Caspary, P.; Camozzato, F. O.; Silva, A. F.; Siega, C. Redução de
medidas corporais após nove sessões de tratamento com laser de baixa intensidade. Rev. Surge Cosmet Dermatol, 2016, pp. 210-216. Filippo, A. A.; Salomão, J. A.
Tratamento de gordura localizada e lipodistrofia ginóide com terapia combinada: radiofrequência multipolar, LED vermelho, endermologia pneumática e ultrassom
cavitacional. Rev. Surg Cosmet Dermatol, 2012, pp. 241-246. [Acessado em 06 de abril de 2020]
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4134150 - MILENA ALVES OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO APLICAÇÃO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA LIPODISTROFIA LOCALIZADA

INTRODUCAO

A lipodistrofia localizada (LL) é o acúmulo de gordura em locais do corpo, mais presente nas mulheres devido possuir o biotipo ginoide, que pode alterar a auto
estima com a insatisfação com seu corpo, além dos riscos à saúde, que possivelmente reduz a expectativa de vida devido as doenças adquiridas. O excesso do
tecido adiposo na maioria das pesssoas é pela alimentação hipercalórica e pelo sedentarismo. A busca pelo padrão corporal é muito grande, por isso existem muitos
tratamentos para lipodistrofia localizada. A fotobiomodulação consiste na utilização de fontes de luz monocromáticas (laser e LED) que estimulam os processos
fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos em nível mitocondrial, aumentando o metabolismo celular. Seu mecanismo de ação depende da absorção da luz pelos
cromóforos, organelas presentes na derme e epiderme que dão origem as respostas celulares, de acordo com diferentes reações químicas causadas pela luz.
Objetivo:

OBJETIVOS Analisar o efeito da fotobiomodulação na lipodistrofia localizada na região abdominal, comparando a redução de medidas entre mulheres.

METODOLOGIA

Será uma pesquisa intervencional, clinica, comparativa e descritiva, através da aplicação da fotobiomodulação, entre mulheres com idade de 20 a 35 anos, serão
selecionadas 12 participantes no total. Será aplicada uma ficha de avaliação e aplicação de um questionário de qualidade de vida, no início e final do tratamento. O
aparelho será realizado no quadrante inferior do abdome, com comprimento de onda entre 630 à 680nm. O procedimento corresponderá em 10 sessões no total,
sendo duas vezes por semana que será totalizado 5 semanas consecutivas.

RESULTADOS
Em nossos resultados parciais, podemos inferir que a fotobiomodulação um recurso amplamente utilizado à muito tempo na prática da fisioterapia, hoje, podemos
incluir dentro da área da estética mostrando resultados significantes nos pós operatórios de cirurgia plástica, estímulos linfáticos, marcas de expressão, fibro edema
gelóide e na Lipodistrofia localizada.

CONCLUSOES A fotobiomodulação pode ser utilizada como recurso afim de ajudar na quebra de gordura.

REFERENCIAS

Costa, A.; Eberlin, S.; Jorge, A. C. F.; Mendonça, J. A.; Kalies, A. H.; Pereira C. S. Estudo clínico para avaliar a redução da circunferência abdominal após tratamento
com laser diodo de baixa frequência. Rev. Surge Cosmet Dermatol, 2014, pp. 320-324. Hexsel, D.; Caspary, P.; Camozzato, F. O.; Silva, A. F.; Siega, C. Redução de
medidas corporais após nove sessões de tratamento com laser de baixa intensidade. Rev. Surge Cosmet Dermatol, 2016, pp. 210-216. Filippo, A. A.; Salomão, J. A.
Tratamento de gordura localizada e lipodistrofia ginóide com terapia combinada: radiofrequência multipolar, LED vermelho, endermologia pneumática e ultrassom
cavitacional. Rev. Surg Cosmet Dermatol, 2012, pp. 241-246. [Acessado em 06 de abril de 2020]
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4136004 - LARISSA BARBOZA DE SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO APLICAÇÃO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA LIPODISTROFIA LOCALIZADA

INTRODUCAO

A lipodistrofia localizada (LL) é o acúmulo de gordura em locais do corpo, mais presente nas mulheres devido possuir o biotipo ginoide, que pode alterar a auto
estima com a insatisfação com seu corpo, além dos riscos à saúde, que possivelmente reduz a expectativa de vida devido as doenças adquiridas. O excesso do
tecido adiposo na maioria das pesssoas é pela alimentação hipercalórica e pelo sedentarismo. A busca pelo padrão corporal é muito grande, por isso existem muitos
tratamentos para lipodistrofia localizada. A fotobiomodulação consiste na utilização de fontes de luz monocromáticas (laser e LED) que estimulam os processos
fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos em nível mitocondrial, aumentando o metabolismo celular. Seu mecanismo de ação depende da absorção da luz pelos
cromóforos, organelas presentes na derme e epiderme que dão origem as respostas celulares, de acordo com diferentes reações químicas causadas pela luz.
Objetivo:

OBJETIVOS Analisar o efeito da fotobiomodulação na lipodistrofia localizada na região abdominal, comparando a redução de medidas entre mulheres.

METODOLOGIA

Será uma pesquisa intervencional, clinica, comparativa e descritiva, através da aplicação da fotobiomodulação, entre mulheres com idade de 20 a 35 anos, serão
selecionadas 12 participantes no total. Será aplicada uma ficha de avaliação e aplicação de um questionário de qualidade de vida, no início e final do tratamento. O
aparelho será realizado no quadrante inferior do abdome, com comprimento de onda entre 630 à 680nm. O procedimento corresponderá em 10 sessões no total,
sendo duas vezes por semana que será totalizado 5 semanas consecutivas.

RESULTADOS
Em nossos resultados parciais, podemos inferir que a fotobiomodulação um recurso amplamente utilizado à muito tempo na prática da fisioterapia, hoje, podemos
incluir dentro da área da estética mostrando resultados significantes nos pós operatórios de cirurgia plástica, estímulos linfáticos, marcas de expressão, fibro edema
gelóide e na Lipodistrofia localizada.

CONCLUSOES A fotobiomodulação pode ser utilizada como recurso afim de ajudar na quebra de gordura.

REFERENCIAS

Costa, A.; Eberlin, S.; Jorge, A. C. F.; Mendonça, J. A.; Kalies, A. H.; Pereira C. S. Estudo clínico para avaliar a redução da circunferência abdominal após tratamento
com laser diodo de baixa frequência. Rev. Surge Cosmet Dermatol, 2014, pp. 320-324. Hexsel, D.; Caspary, P.; Camozzato, F. O.; Silva, A. F.; Siega, C. Redução de
medidas corporais após nove sessões de tratamento com laser de baixa intensidade. Rev. Surge Cosmet Dermatol, 2016, pp. 210-216. Filippo, A. A.; Salomão, J. A.
Tratamento de gordura localizada e lipodistrofia ginóide com terapia combinada: radiofrequência multipolar, LED vermelho, endermologia pneumática e ultrassom
cavitacional. Rev. Surg Cosmet Dermatol, 2012, pp. 241-246. [Acessado em 06 de abril de 2020]
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4186311 - NATHALIA ALMEIDA OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Arainy Suely Antunes

TITULO APLICAÇÃO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA LIPODISTROFIA LOCALIZADA

INTRODUCAO

A lipodistrofia localizada (LL) é o acúmulo de gordura em locais do corpo, mais presente nas mulheres devido possuir o biotipo ginoide, que pode alterar a auto
estima com a insatisfação com seu corpo, além dos riscos à saúde, que possivelmente reduz a expectativa de vida devido as doenças adquiridas. O excesso do
tecido adiposo na maioria das pesssoas é pela alimentação hipercalórica e pelo sedentarismo. A busca pelo padrão corporal é muito grande, por isso existem muitos
tratamentos para lipodistrofia localizada. A fotobiomodulação consiste na utilização de fontes de luz monocromáticas (laser e LED) que estimulam os processos
fotofísicos, fotoquímicos e fotobiológicos em nível mitocondrial, aumentando o metabolismo celular. Seu mecanismo de ação depende da absorção da luz pelos
cromóforos, organelas presentes na derme e epiderme que dão origem as respostas celulares, de acordo com diferentes reações químicas causadas pela luz.
Objetivo:

OBJETIVOS Analisar o efeito da fotobiomodulação na lipodistrofia localizada na região abdominal, comparando a redução de medidas entre mulheres.

METODOLOGIA

Será uma pesquisa intervencional, clinica, comparativa e descritiva, através da aplicação da fotobiomodulação, entre mulheres com idade de 20 a 35 anos, serão
selecionadas 12 participantes no total. Será aplicada uma ficha de avaliação e aplicação de um questionário de qualidade de vida, no início e final do tratamento. O
aparelho será realizado no quadrante inferior do abdome, com comprimento de onda entre 630 à 680nm. O procedimento corresponderá em 10 sessões no total,
sendo duas vezes por semana que será totalizado 5 semanas consecutivas.

RESULTADOS
Em nossos resultados parciais, podemos inferir que a fotobiomodulação um recurso amplamente utilizado à muito tempo na prática da fisioterapia, hoje, podemos
incluir dentro da área da estética mostrando resultados significantes nos pós operatórios de cirurgia plástica, estímulos linfáticos, marcas de expressão, fibro edema
gelóide e na Lipodistrofia localizada.

CONCLUSOES A fotobiomodulação pode ser utilizada como recurso afim de ajudar na quebra de gordura.

REFERENCIAS

Costa, A.; Eberlin, S.; Jorge, A. C. F.; Mendonça, J. A.; Kalies, A. H.; Pereira C. S. Estudo clínico para avaliar a redução da circunferência abdominal após tratamento
com laser diodo de baixa frequência. Rev. Surge Cosmet Dermatol, 2014, pp. 320-324. Hexsel, D.; Caspary, P.; Camozzato, F. O.; Silva, A. F.; Siega, C. Redução de
medidas corporais após nove sessões de tratamento com laser de baixa intensidade. Rev. Surge Cosmet Dermatol, 2016, pp. 210-216. Filippo, A. A.; Salomão, J. A.
Tratamento de gordura localizada e lipodistrofia ginóide com terapia combinada: radiofrequência multipolar, LED vermelho, endermologia pneumática e ultrassom
cavitacional. Rev. Surg Cosmet Dermatol, 2012, pp. 241-246. [Acessado em 06 de abril de 2020]
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3749665 - VITOR MEN DE SOUZA PINTO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: espaços alternativos à Educação Física

INTRODUCAO
A disciplina Educação Física componente curricular obrigatório da educação básica apresenta em seu desenvolvimento dos diversos níveis o contemplar os
elementos da cultura corporal de movimento em um ambiente que predominantemente se associa à quadra poliesportiva da escola. Por opção própria os
professores desta disciplina utilizam outros espaços, além da quadra poliesportiva, quais seriam estes espaços e quais objetivos para sua utilização?

OBJETIVOS
Os objetivos deste estudo se situam em relacionar e analisar os objetivos que levam os professores de Educação Física a explorar espaços que vão além da quadra
poliesportiva, caracterizar quais seriam estes espaços e as formas de explorá-los.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas e
fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as formas de utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva na aulas de Educação Física.
Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação na Educação Básica e que atuam no desenvolvimento da disciplina se utilizando
de espaços extra-quadra poliesportiva. Os dados da questionário relacionados a caracterização do sujeitos são tratados por meio de estatística descritiva e das
questões referentes utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva na aulas de Educação Física por meio da técnica de analise de conteúdo.

RESULTADOS

Com relação a justificativa para utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva pelo Educação Física o Professor 3 apontou o seguinte aspecto: “A Quadra
poliesportiva não é o único espaço físico para se atingir o ensino aprendizagem da Educação Física, trabalho com pesquisa, com objetivo de fazer do aluno
protagonista do saber, e nem sempre a quadra vai possibilitar esse ensino.” A resposta apresentada pelo professor denota que ao procurar ampliar os espaços
próprios para as aulas de Educação Física procura contemplar aspectos da formação que vão além da dimensão motora voltando-se para áreas como a formação
conceitual e atitudinal (BRASIL, BNCC, 2018)

CONCLUSOES
Observou-se que ao procurar outros espaços para o desenvolvimento das aulas de Educação Física o professor procura entre outros aspectos busca caracterizar a
disciplina Educação Física como um componente curricular que contempla seu objeto de estudo, que se trata da cultura corporal de movimento, porém não só por
sua vertente procedimental mas também conceitual e atitudinal.

REFERENCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC 2018. GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a
prática. 3a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio.
5a. ed. Porto Alegre: Penso, 2017. SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da
cidade. 2a. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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2020 11615 Métodos e Técnicas de Ensino 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3950522 - DAVI DE OLIVEIRA SANTOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: espaços alternativos à Educação Física

INTRODUCAO
A disciplina Educação Física componente curricular obrigatório da educação básica apresenta em seu desenvolvimento dos diversos níveis o contemplar os
elementos da cultura corporal de movimento em um ambiente que predominantemente se associa à quadra poliesportiva da escola. Por opção própria os
professores desta disciplina utilizam outros espaços, além da quadra poliesportiva, quais seriam estes espaços e quais objetivos para sua utilização?

OBJETIVOS
Os objetivos deste estudo se situam em relacionar e analisar os objetivos que levam os professores de Educação Física a explorar espaços que vão além da quadra
poliesportiva, caracterizar quais seriam estes espaços e as formas de explorá-los.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas e
fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as formas de utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva na aulas de Educação Física.
Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação na Educação Básica e que atuam no desenvolvimento da disciplina se utilizando
de espaços extra-quadra poliesportiva. Os dados da questionário relacionados a caracterização do sujeitos são tratados por meio de estatística descritiva e das
questões referentes utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva na aulas de Educação Física por meio da técnica de analise de conteúdo.

RESULTADOS

Com relação a justificativa para utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva pelo Educação Física o Professor 3 apontou o seguinte aspecto: “A Quadra
poliesportiva não é o único espaço físico para se atingir o ensino aprendizagem da Educação Física, trabalho com pesquisa, com objetivo de fazer do aluno
protagonista do saber, e nem sempre a quadra vai possibilitar esse ensino.” A resposta apresentada pelo professor denota que ao procurar ampliar os espaços
próprios para as aulas de Educação Física procura contemplar aspectos da formação que vão além da dimensão motora voltando-se para áreas como a formação
conceitual e atitudinal (BRASIL, BNCC, 2018)

CONCLUSOES
Observou-se que ao procurar outros espaços para o desenvolvimento das aulas de Educação Física o professor procura entre outros aspectos busca caracterizar a
disciplina Educação Física como um componente curricular que contempla seu objeto de estudo, que se trata da cultura corporal de movimento, porém não só por
sua vertente procedimental mas também conceitual e atitudinal.

REFERENCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC 2018. GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a
prática. 3a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio.
5a. ed. Porto Alegre: Penso, 2017. SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da
cidade. 2a. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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2020 11620 Medicina Veterinária 7 - Mostra de Pós-graduação Especialização Mestrado 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3465853 - TANIA REGINA VIEIRA DE CARVALHO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jonas Moraes Filho

TITULO Pesquisa para Febre Maculosa Brasileira em cães e carrapatos na cidade de Itu, São Paulo, Brasil

INTRODUCAO

A Febre Maculosa Brasileira é uma doença grave e mortal para o ser humano, causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Na região metropolitana de São Paulo, o
agente etiológico é transmitido pelo carrapato Amblyomma aureolatum, mas no interior do estado o vetor da doença é o Amblyomma sculptum. O ciclo
epidemiológico de transmissão tem sido intensamente estudado na última década, porém, conexões importantes - como o papel dos cães, hospedeiros comuns de
carrapatos - ainda dependem de dados mais claros.

OBJETIVOS
A presente pesquisa teve como objetivos: a) avaliar a frequência sorológica em cães atendidos no Centro de Controle de Zoonoses na cidade de Itu, Estado de São
Paulo, quanto à presença de anticorpos anti-R. rickettsii, Rickettsia parkeri e Rickettsia belli; b) pesquisa molecular quanto a presença da bactéria Rickettsia em
carrapatos.

METODOLOGIA
O estudo foi aprovado pela CEUA-UNISA, com número de parecer 28.1/2016. 289 amostras de sangue de cães foram coletadas e 875 carrapatos removidos
diretamente desses animais.

RESULTADOS

As espécies encontradas foram Rhipicephalus sanguineus sensu lato, A. aureolatum, Amblyomma ovale e A. sculptum. Dos 875 carrapatos coletados, 404 foram
testados: a) 5,7% (23/404) positivos no PCR Real time para Rickettsia sp.; b) 1% (4/404) para o gene Ompa na PCR convencional. Entre as 289 amostras que
reagiram sorologicamente: 21,79% (63/289) soroconverteram para Rickettsia sp.; 8,3% (24/289) para R. rickettsii; 0,4% (1/289) para R. parkeri; 0,4% (1/289) para R.
belli.

CONCLUSOES
Como resultado, foi possível apontar R. rickettsii como o provável agente dos casos de Febre Maculosa Brasileira na cidade de Itu, São Paulo, SP; pois foram
encontrados carrapatos infectados para Rickettsia rickettsii, e animais sorologicamente positivos para a bactéria Rickettsia rickettsii e Rickettsia parkeri. Palavras-
chaves: Cães, Carrapatos, Imunofluorescência indireta, biologia molecular

REFERENCIAS
1. Moraes-filho, J.; Costa, F. B.; GERARDI, M.; SOARES, H. S. ; LABRUNA, M. B. . Rickettsia rickettsii Co-feeding transmission among Amblyomma aureolatum ticks.
EMERGING INFECTIOUS DISEASES (ONLINE), v. 24, p. xxx-xxx, 2018. 2. BARBIERI, AMALIA R.M., MORAES-FILHO, JONAS; Nieri-Bastos, F.; et al. Epidemiology of
Rickettsia sp. strain Atlantic rainforest in a spotted fever-endemic area of southern Brazil. Ticks and Tick-borne Diseases, v. 5, p.848 - 853, 2014.
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3541771 - ANDRESSA SANTANA SANTIAGO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO E-commerce venda de produtos sustentáveis: LifeStyle

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do
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3553973 - SABRINA FERREIRA DE SANTANA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO E-commerce venda de produtos sustentáveis: LifeStyle

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do
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3577805 - AMANDA BORGES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO E-commerce venda de produtos sustentáveis: LifeStyle

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do
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3682218 - YASMIN DE FRANCA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO E-commerce venda de produtos sustentáveis: LifeStyle

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do
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3685586 - BEATRIZ GONÇALVES SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO E-commerce venda de produtos sustentáveis: LifeStyle

INTRODUCAO

A empresa LifeStyle é um projeto desenvolvido por cinco mulheres visionarias que decidiram contribuir com o crescimento sustentável do planeta, no intuito de
transformar os hábitos sociais atuais em atitudes mais sustentáveis, com o objetivo principal de lucrar, crescer de modo consciente e tornar o mundo um lugar
melhor. A venda online é uma modalidade que está em constante crescimento, sendo assim concluiu-se que o negócio ideal seria a revenda via e-commerce, de
produtos ecologicamente corretos produzido por empresas brasileiras e sustentáveis. O perfil do público alvo escolhido serão homens e mulheres jovens, que sejam
veganos, ambientalistas e simpatizantes, pois atualmente são os mais engajados nas causas sociais e ambientais. O diferencial do negócio será a real preocupação
com o ecologicamente correto e apenas revender produtos fabricados nacionalmente por empresas certificadas.

OBJETIVOS
Através da criação da estrutura de um bom plano de negócio, conseguir realizar a abertura de uma empresa, com um proveitoso faturamento e com o intuito de
manifestar e evidenciar ao mundo o quão extraordinário pode ser o futuro utilizando produtos ecologicamente corretos.

METODOLOGIA
Pesquisa explanada exploratória de dados secundários realizada em fontes confiáveis com uso de livros, artigos, internet e manuais. Obtendo-se resultados
qualitativos, que foram interpretados e posteriormente redigidos no documento.

RESULTADOS

Com base no plano de negócio disposto tem-se a estrutura de uma empresa bem elaborada, sendo possível corrigir possíveis erros futuros ainda na fase inicial de
planejamento, evitando desta forma falhas que possam ocorrer após o início do funcionamento da organização. E com uma boa administração e recursos adequados
ao empreendimento e ao seguimento sustentável é possível começar a operacionalizar a qualquer momento seguindo a comercialização do plano empresarial,
sendo assim entende-se que o resultado esperado foi atingido.

CONCLUSOES
Diante do exposto conclui-se que o resultado é satisfatoriamente positivo, pois após o desenvolvimento de um plano de negócio de forma organizada, orientada e
detalhada, percebe-se que é possível criar uma empresa rentável, inovadora e que tem foco em um futuro melhor, e por isso está engajada e comprometida no
presente. Dessa forma percebe-se que com um plano de negócio habilidoso e considerável é concebível a abertura de um empreendimento.

REFERENCIAS
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: o que é: o que não é. 5. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teorias, processos e práticas.
4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermanawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do
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TITULO Validação de glicosímetros portáteis para avaliação glicêmica obtida por punção venosa ou capilar em cães: qual aparelho indicar?

INTRODUCAO
No Diabetes mellitus os glicosímetros portáteis são de grande utilidade, pois há necessidade de monitoramento com maior frequência dos valores glicêmicos para
que seja possível o adequado ajuste na insulina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) cancelou – por meio da resolução número 3.161, de 16 de
novembro de 2018, os registros de 17 modelos de aparelhos que medem a glicemia por falta da documentação que indique precisão (ISO15197/2013).

OBJETIVOS
Comparar a acurácia dos medidores de glicemia das marcas Accu Check- Guide ®, Freestyle- Optimun Neo ®, Freestyle- Freedom Lite ® em determinar um valor a
partir da punção venosa ou capilar em relação a mensuração padrão ouro (metodologia laboratorial) em cães.

METODOLOGIA
Foram avaliadas as glicemias a partir do sangue venoso e capilar de cães hidratados e sem anemia, atendidos no HOVET-UNISA. A ordem de uso dos glicosímetros
foi randomizada.

RESULTADOS

Foram avaliadas glicemias de 23 cães diabéticos e não diabéticos neste estudo, sendo que 3 apresentavam hipoglicemias (glicemia (#60)64mg/dL), 13
normoglicemias (65 a 118mg/dL) e 7 hiperglicemias ((#62)119mg/dL). Não foram observadas diferenças entre os resultados obtidos pelos aparelhos em estudo
(p=0,20; Kruskal-Wallis). Foi observada forte correlação de Spearman entre a avaliação laboratorial e a mensuração venosa pelo glicosímetro, os Rhô obtidos pelos
aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,99; 0,98; 0,98 e 0,88 (p(#60)0,007). A correlação foi forte entre a avaliação laboratorial e a
mensuração capilar, sendo o Rhô do Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,94; 0,94; 0,94 e 0,99 (p(#60)0,017). E também alta correlação entre a
mensuração venosa e capilar pelos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,98; 0,98; 0,92 e 0,96 (p(#60)0,0001). A precisão analítica obtida
na grade de erros foi de 100% na zona A e 0% na B no Guide; 87,5% na A e 12,5% na B para o Performa; 62,5% na A, 25% na B e 12,5% na C para o Neo; e 50% na A,
37,5% na B e 12,5% na C para o Lite. Os valores nas zonas A e B não representam risco de erros na conduta clínica; já valores nas zonas C, D e E, consideradas de
risco na decisão terapêutica. A concordância entre os pares nos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 100%; 87,5%; 75% e 25%. E o a
variação de até 10% seguindo as especificações sugeridas pela resolução International Organization for Standardization (ISSO) 15197:2003 ocorreu na maioria das
mensurações obtidas pelos aparelhos Accucheck-Guide e Accucheck-Performa.

CONCLUSOES
As mensurações glicêmicas a partir de amostra de punção venosa ou capilar mostraram-se confiáveis para monitoramento dos cães. A avaliação das glicemias
obtidas pelos aparelhos portáteis quando comparadas ao método laboratorial (padrão ouro), pela análise da grade de erro do sistema Surveillance, evidenciaram que
os aparelhos mais confiáveis foram na ordem: Guide, Performa e Optimun-neo.

REFERENCIAS

Klonoff DC, Parkes JL, Kovatchev BP, Kerr D, Bevier WC, Brazg RL, Christiansen M, Bailey TS, Nichols JH, Kohn MA. Investigation of the Accuracy of 18 Marketed
Blood Glucose Monitors. Diabetes Care. 2018 Aug;41(8):1681-1688. doi: 10.2337/dc17-1960. Epub 2018 Jun 13. PMID: 29898901. Klonoff DC, Lias C, Vigersky R,
Clarke W, Parkes JL, Sacks DB, Kirkman MS, Kovatchev B; Error Grid Panel. The surveillance error grid. J Diabetes Sci Technol. 2014 Jul;8(4):658-72. doi:
10.1177/1932296814539589. Epub 2014 Jun 13. PMID: 25562886; PMCID: PMC4764212. BLUWOL, K. et al. Evaluation of two portable meters for blood glucose
measurements in dogs. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia, v. 59, n. 6, p. 1408–1411, 2007.
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TITULO Validação de glicosímetros portáteis para avaliação glicêmica obtida por punção venosa ou capilar em cães: qual aparelho indicar?

INTRODUCAO
No Diabetes mellitus os glicosímetros portáteis são de grande utilidade, pois há necessidade de monitoramento com maior frequência dos valores glicêmicos para
que seja possível o adequado ajuste na insulina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) cancelou – por meio da resolução número 3.161, de 16 de
novembro de 2018, os registros de 17 modelos de aparelhos que medem a glicemia por falta da documentação que indique precisão (ISO15197/2013).

OBJETIVOS
Comparar a acurácia dos medidores de glicemia das marcas Accu Check- Guide ®, Freestyle- Optimun Neo ®, Freestyle- Freedom Lite ® em determinar um valor a
partir da punção venosa ou capilar em relação a mensuração padrão ouro (metodologia laboratorial) em cães.

METODOLOGIA
Foram avaliadas as glicemias a partir do sangue venoso e capilar de cães hidratados e sem anemia, atendidos no HOVET-UNISA. A ordem de uso dos glicosímetros
foi randomizada.

RESULTADOS

Foram avaliadas glicemias de 23 cães diabéticos e não diabéticos neste estudo, sendo que 3 apresentavam hipoglicemias (glicemia (#60)64mg/dL), 13
normoglicemias (65 a 118mg/dL) e 7 hiperglicemias ((#62)119mg/dL). Não foram observadas diferenças entre os resultados obtidos pelos aparelhos em estudo
(p=0,20; Kruskal-Wallis). Foi observada forte correlação de Spearman entre a avaliação laboratorial e a mensuração venosa pelo glicosímetro, os Rhô obtidos pelos
aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,99; 0,98; 0,98 e 0,88 (p(#60)0,007). A correlação foi forte entre a avaliação laboratorial e a
mensuração capilar, sendo o Rhô do Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,94; 0,94; 0,94 e 0,99 (p(#60)0,017). E também alta correlação entre a
mensuração venosa e capilar pelos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,98; 0,98; 0,92 e 0,96 (p(#60)0,0001). A precisão analítica obtida
na grade de erros foi de 100% na zona A e 0% na B no Guide; 87,5% na A e 12,5% na B para o Performa; 62,5% na A, 25% na B e 12,5% na C para o Neo; e 50% na A,
37,5% na B e 12,5% na C para o Lite. Os valores nas zonas A e B não representam risco de erros na conduta clínica; já valores nas zonas C, D e E, consideradas de
risco na decisão terapêutica. A concordância entre os pares nos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 100%; 87,5%; 75% e 25%. E o a
variação de até 10% seguindo as especificações sugeridas pela resolução International Organization for Standardization (ISSO) 15197:2003 ocorreu na maioria das
mensurações obtidas pelos aparelhos Accucheck-Guide e Accucheck-Performa.

CONCLUSOES
As mensurações glicêmicas a partir de amostra de punção venosa ou capilar mostraram-se confiáveis para monitoramento dos cães. A avaliação das glicemias
obtidas pelos aparelhos portáteis quando comparadas ao método laboratorial (padrão ouro), pela análise da grade de erro do sistema Surveillance, evidenciaram que
os aparelhos mais confiáveis foram na ordem: Guide, Performa e Optimun-neo.

REFERENCIAS

Klonoff DC, Parkes JL, Kovatchev BP, Kerr D, Bevier WC, Brazg RL, Christiansen M, Bailey TS, Nichols JH, Kohn MA. Investigation of the Accuracy of 18 Marketed
Blood Glucose Monitors. Diabetes Care. 2018 Aug;41(8):1681-1688. doi: 10.2337/dc17-1960. Epub 2018 Jun 13. PMID: 29898901. Klonoff DC, Lias C, Vigersky R,
Clarke W, Parkes JL, Sacks DB, Kirkman MS, Kovatchev B; Error Grid Panel. The surveillance error grid. J Diabetes Sci Technol. 2014 Jul;8(4):658-72. doi:
10.1177/1932296814539589. Epub 2014 Jun 13. PMID: 25562886; PMCID: PMC4764212. BLUWOL, K. et al. Evaluation of two portable meters for blood glucose
measurements in dogs. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia, v. 59, n. 6, p. 1408–1411, 2007.
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TITULO Validação de glicosímetros portáteis para avaliação glicêmica obtida por punção venosa ou capilar em cães: qual aparelho indicar?

INTRODUCAO
No Diabetes mellitus os glicosímetros portáteis são de grande utilidade, pois há necessidade de monitoramento com maior frequência dos valores glicêmicos para
que seja possível o adequado ajuste na insulina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) cancelou – por meio da resolução número 3.161, de 16 de
novembro de 2018, os registros de 17 modelos de aparelhos que medem a glicemia por falta da documentação que indique precisão (ISO15197/2013).

OBJETIVOS
Comparar a acurácia dos medidores de glicemia das marcas Accu Check- Guide ®, Freestyle- Optimun Neo ®, Freestyle- Freedom Lite ® em determinar um valor a
partir da punção venosa ou capilar em relação a mensuração padrão ouro (metodologia laboratorial) em cães.

METODOLOGIA
Foram avaliadas as glicemias a partir do sangue venoso e capilar de cães hidratados e sem anemia, atendidos no HOVET-UNISA. A ordem de uso dos glicosímetros
foi randomizada.

RESULTADOS

Foram avaliadas glicemias de 23 cães diabéticos e não diabéticos neste estudo, sendo que 3 apresentavam hipoglicemias (glicemia (#60)64mg/dL), 13
normoglicemias (65 a 118mg/dL) e 7 hiperglicemias ((#62)119mg/dL). Não foram observadas diferenças entre os resultados obtidos pelos aparelhos em estudo
(p=0,20; Kruskal-Wallis). Foi observada forte correlação de Spearman entre a avaliação laboratorial e a mensuração venosa pelo glicosímetro, os Rhô obtidos pelos
aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,99; 0,98; 0,98 e 0,88 (p(#60)0,007). A correlação foi forte entre a avaliação laboratorial e a
mensuração capilar, sendo o Rhô do Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,94; 0,94; 0,94 e 0,99 (p(#60)0,017). E também alta correlação entre a
mensuração venosa e capilar pelos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 0,98; 0,98; 0,92 e 0,96 (p(#60)0,0001). A precisão analítica obtida
na grade de erros foi de 100% na zona A e 0% na B no Guide; 87,5% na A e 12,5% na B para o Performa; 62,5% na A, 25% na B e 12,5% na C para o Neo; e 50% na A,
37,5% na B e 12,5% na C para o Lite. Os valores nas zonas A e B não representam risco de erros na conduta clínica; já valores nas zonas C, D e E, consideradas de
risco na decisão terapêutica. A concordância entre os pares nos aparelhos Guide, Performa, Neo e Lite foram, respectivamente, 100%; 87,5%; 75% e 25%. E o a
variação de até 10% seguindo as especificações sugeridas pela resolução International Organization for Standardization (ISSO) 15197:2003 ocorreu na maioria das
mensurações obtidas pelos aparelhos Accucheck-Guide e Accucheck-Performa.

CONCLUSOES
As mensurações glicêmicas a partir de amostra de punção venosa ou capilar mostraram-se confiáveis para monitoramento dos cães. A avaliação das glicemias
obtidas pelos aparelhos portáteis quando comparadas ao método laboratorial (padrão ouro), pela análise da grade de erro do sistema Surveillance, evidenciaram que
os aparelhos mais confiáveis foram na ordem: Guide, Performa e Optimun-neo.

REFERENCIAS

Klonoff DC, Parkes JL, Kovatchev BP, Kerr D, Bevier WC, Brazg RL, Christiansen M, Bailey TS, Nichols JH, Kohn MA. Investigation of the Accuracy of 18 Marketed
Blood Glucose Monitors. Diabetes Care. 2018 Aug;41(8):1681-1688. doi: 10.2337/dc17-1960. Epub 2018 Jun 13. PMID: 29898901. Klonoff DC, Lias C, Vigersky R,
Clarke W, Parkes JL, Sacks DB, Kirkman MS, Kovatchev B; Error Grid Panel. The surveillance error grid. J Diabetes Sci Technol. 2014 Jul;8(4):658-72. doi:
10.1177/1932296814539589. Epub 2014 Jun 13. PMID: 25562886; PMCID: PMC4764212. BLUWOL, K. et al. Evaluation of two portable meters for blood glucose
measurements in dogs. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia, v. 59, n. 6, p. 1408–1411, 2007.
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TITULO ASSOCIAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA E MICROCORRENTES NO TRATAMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A Lesão por Pressão (LPP) é descrita pelo aumento da pressão entre a pele sobre uma determinada área do corpo por um período de tempo prolongado. As áreas
mais evidenciadas da LPP são em membros inferiores, mais especificamente em regiões sacrais, tuberosidades isquiáticas, calcâneos, trocânter maior do fêmur,
maléolos laterais, cotovelos, occipital e escapulas, por serem áreas que sofrem maior concentração do peso corporal sobre proeminências ósseas. Na atualidade, a
LPP tem uma grande prevalência em indivíduos restritos ao leito, terapia intensiva e vítimas de traumas. Entre diversos recursos que contribuem de forma
satisfatória no processo cicatricial utilizados pela fisioterapia estão a utilização de aparelhos eletrotermoterápicos. O uso do gerador de alta frequência, e a
microcorrentes são intervenções que revertem de forma rápida o quadro clinico do indivíduo. Os efeitos fisiológicos e terapêuticos observados durante o processo
de reparação tecidual são: regeneração e crescimento em todo o organismo vivo por meio da eletricidade endógena; melhoria da oxigenação e nutrição tecidual que
aceleram o processo de cicatrização, analgesia, reparação tecidual, anti-inflamatório e bactericida.

OBJETIVOS Conhecer os benefícios da eletroterapia no tratamento de Lesão por Pressão (LPP).

METODOLOGIA

O estudo é uma revisão bibliográfica. Foram selecionados e analisados através do levantamento bibliográfico de livros e periódicos disponíveis dos anos 2010 à
2020, nas bases de dados de artigos periódicos como SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e Biblioteca Virtual em saúde (BVS). A busca nos bancos de dados
foi realizada de acordo com as terminologias registradas nos descritores em ciência da saúde (DeCS) pela Biblioteca Virtual em Saúde, em português e inglês.
Palavras-Chave: Lesão por pressão. Alta frequência. Microcorrentes. Eletroterapia. Tratamento.

RESULTADOS

Entre os recursos que contribuem de forma satisfatória no processo cicatricial utilizados pela fisioterapia a utilização de aparelhos eletrotermoterápicos.O uso do
gerador de alta frequência e as microcorrentes são intervenções que revertem de forma rápida o quadro clinico do indivíduo, através de eletroestimulação para o
tecido nervoso e muscular. O gerador de alta frequência dispõe de aceleração cicatricial. Através da sua aplicação, os fibroblastos aumentam sua produção de
colágeno, potencializando a ordem da cicatrização. Em seus resultados benéficos incluem a diminui da infecção bacteriana e elevação da perfusão local. Os efeitos
fisiológicos e terapêuticos que podem ser observados durante o processo de reparação tecidual são: regeneração; melhoria da oxigenação e nutrição tecidual que
aceleram o processo de cicatrização, analgesia, reparação tecidual, anti-inflamatório e bactericida. Já o uso da microcorrentes acelera a produção de ATP, sendo o
meio responsável pela síntese proteica e regeneração tecidual, estimulação dos fibroblastos, células fixas do tecido conjuntivo, e produção das fibras de colágeno,
elastina e reticulina. Os impulsos gerados sobre os fibroblastos fazem com que produzam de forma natural as mudanças que a pele necessita para recuperar sua
vitalidade tecidual. Sua aplicação visa reparação tecidual, diminuição da inflamação e diminuição da dor.

CONCLUSOES Espera-se que a eletroterapia melhore a cicatrização das LPPs.

REFERENCIAS

1. Souza MC, Loureiro MDR, Batiston AP. Cultura organizacional: prevenção, tratamento e gerenciamento de risco da lesão por pressão. 2020; volume 73(3):
e20180510. Doi: 10.1590/0034-7167-2018-0510 2. Conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional da 2° região. Parecer Técnico-Científico sobre a atuação
do fisioterapeuta em feridas e queimaduras. 2018. Disponível em: www.crefito2.gov.br/noticias/noticias/atuacao-do-fisioterapeuta-na-area-de-queimados-
2682.html 3. Gricio GS, Zago NN, Pinheiro NM, Mendonça AC. Impacto da utilização de recursos fisioterapêuticos no tratamento de úlceras cutâneas de diferentes
etiologias. 2017; volume 16(1): 17-25. DOI:10.5585/ConsSaude.v16n1.6610
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TITULO Avaliação dos métodos de avaliação do estado de hidratação no esporte – revisão de literatura

INTRODUCAO

Durante o exercício físico ocorre perda água e sais pelo causando desidratação, o que consequentemente pode resultar em queda desempenho físico e cognitivo e
em maior magnitude até levar ao coma. Portanto, em atletas a avaliação do estado de hidratação pré e pós exercício é de grande importância para a reposição hídrica
e manutenção do estado euhidratado. Os métodos para avaliação do estado de hidratação podem trazer resultados controversos ou ser de difícil aplicabilidade na
prática esportiva.

OBJETIVOS Revisar na literatura os métodos utilizados para avaliação do estado de hidratação avaliando a sua aplicabilidade em atletas.

METODOLOGIA
Foi realizado uma revisão bibliográfica utilizando artigos entre os anos 2005 a 2020, em português e inglesa, em revista indexadas nas plataformas vituais: Pubmed,
google acadêmico, Scielo e Medline. Para pesquisa foi utilizada as seguintes palavras chaves: hidratação, desidratação, esporte, hydratation, exercise e methodos.

RESULTADOS

A perda de suor é fruto do estresse térmico que ocorre durante o exercício e altera balanço hídrico corporal. O método considerado “padrão ouro” para avaliar o
estado de hidratação é a osmolaridade plasmática. Entretanto, pela coleta da amostra sanguínea pré e pós exercício e o custo, se torna difícil o seu uso na prática
esportiva. Outros métodos menos invasivos possuem melhor aplicabilidade. A avaliação do osmolaridade urina, não é invasivo, porém a coleta da urina e custo da
análise podem inviabilizar o uso deste método. Avaliação por bioimpedância é comumente utilizada devido a sua rapidez e baixo custo. Estudos demonstram que
alterações composição corporal é a principal forma para avaliar a perda de fluídos de forma não invasiva, pois a perda de 1ml de suor equivalente a redução de 1g na
massa corporal. Assim este método possibilita quantificar rapidamente a água perdida durante o exercício e possibilita montar estratégias de hidratação. Além
disso, a alteração do peso corporal pode ser utilizado desidratação, a partir equações para determinar taxa de sudorese, porcentagem de desidratação e o balanço
hídrico ao final do exercício. Este método rápido e baixo custo porem não é tão fidedigno

CONCLUSOES
’O padrão ouro’’ para avaliação do estado de hidratação é a osmolaridade plasmatica porem é de difícil aplicabilidade. Já métodos não invasivos como a
bioimpedância e peso corporal são mais fácil aplicabilidade no esporte.

REFERENCIAS

CHEUVRONT, S.N.; SAWKA, M.N. Hydration Assessment of Athletes. Sports Science Exchange 97, v.18, n.2, 2005. SAWKA, M.N.; BURKE, L.M.; EICHNER, E.R.;
MAUGHAN, R.J; MOUNTAIN, S.J.; STACHENFELD, N.S. Exercise and Fluid replacement: Position Stand American college of sport medicine. Medicine and Science in
Sports and Exercise, v.39, n.2, p. 377-390, 2007. PEREIRA, E.R.; MENDES, T.T.; PACHECO, D.A.S.; ALVES, A.L; MELO, M.A.A; GARCIA, E.S. Hidratação: Conceitos e
Formas de Avaliação. Revista Científica do Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e da Saúde, v. 3, n. 2, p. 13-24, 2010. SAWAYA, A. L., et al., Fisiologia da
Nutrição na Saúde e na Doença. 2 ed. Rio de Janeiro : Atheneu, 2018.
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TITULO DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA REGIÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE (CRS) SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO.

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Aproximadamente 80% dos casos confirmados de COVID-19 são ligeiros ou assintomáticos, com boa evolução e recuperação. Entretanto, 15% das infecções são
graves, com agravamento súbito e, em 5% dos casos, necessita-se de ventilação assistida, podendo evoluir a óbito. O primeiro caso notificado na cidade de São
Paulo foi em 26/02/2020 com história de viagem à Itália. A Organização Mundial de Saúde decretou pandemia em 11/03/2020.

OBJETIVOS Analisar as notificações e óbitos confirmados por COVID-19 na região da CRS Sul da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo descritivo sobre os casos e óbitos por COVID-19 na região da Coordenadoria Regional de Saúde Sul e as respectivas Subprefeituras, com os DA, da cidade de
São Paulo, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) para coleta de dados no
período de fevereiro de 2020 a agosto de 2020.

RESULTADOS
Até 13/08/2020, 267.239 casos foram notificados no Município de São Paulo. Na região da CRS Sul, concentram 16.555 casos e 1491 óbitos confirmados por
COVID-19. O Jardim Ângela com maior número de óbitos (252), e o Grajaú concentra o maior número de casos (2082). Na região da CRS Sul concentra 6,1% do total
de casos notificados e 18,5% do total de óbitos no Município de São Paulo.

CONCLUSOES
O conhecimento dos casos notificados e óbitos confirmados permitiu a análise de Subprefeituras e DA e uma maior compreensão sobre como a COVID-19 se
espalhou pelo Município de São Paulo, respeitando as particularidades de cada Coordenadoria Regional de Saúde da cidade de São Paulo, verificou-se ainda que a
Subprefeitura da Capela do Socorro concentra o maior número de casos notificados.

REFERENCIAS

1. Ministe(#38)#769;rio da Sau(#38)#769;de (BR). Secretaria da Atenc(#38)#807;a(#38)#771;o Prima(#38)#769;ria a(#38)#768; Sau(#38)#769;de (SAPS). Protocolo
de manejo cli(#38)#769;nico do coronavi(#38)#769;rus (COVID-19) na atenc(#38)#807;a(#38)#771;o prima(#38)#769;ria a(#38)#768; sau(#38)#769;de
atualizac(#38)#807;a(#38)#771;o da Versa(#38)#771;o9. Brasi(#38)#769;lia-DF; 2020 mai. 41p. 2. Conselho Nacional de Secreta(#38)#769;rios de Sau(#38)#769;de
- CONASS. Painel COVID- 19. [acesso em 07 jun 2020]. Disponi(#38)#769;vel em: http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/. 3. Secretaria Municipal da
Sau(#38)#769;de (SP). COVID-19 Relato(#38)#769;rio Situacional. [acesso em 09 jun 2020] Disponi(#38)#769;vel em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/COVI D19_Relatorio_SItuacional_SMS_20200529.pdf. 4. Secretaria Municipal da Saúde (SP).
Coordenadoria de Vigilância em Saúde. SIVEP GRIPE/DVE. Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?
secretarias/saude/TABNET/RCOVID19/covid19.def.
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TITULO DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA REGIÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE (CRS) SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO.

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Aproximadamente 80% dos casos confirmados de COVID-19 são ligeiros ou assintomáticos, com boa evolução e recuperação. Entretanto, 15% das infecções são
graves, com agravamento súbito e, em 5% dos casos, necessita-se de ventilação assistida, podendo evoluir a óbito. O primeiro caso notificado na cidade de São
Paulo foi em 26/02/2020 com história de viagem à Itália. A Organização Mundial de Saúde decretou pandemia em 11/03/2020.

OBJETIVOS Analisar as notificações e óbitos confirmados por COVID-19 na região da CRS Sul da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo descritivo sobre os casos e óbitos por COVID-19 na região da Coordenadoria Regional de Saúde Sul e as respectivas Subprefeituras, com os DA, da cidade de
São Paulo, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) para coleta de dados no
período de fevereiro de 2020 a agosto de 2020.

RESULTADOS
Até 13/08/2020, 267.239 casos foram notificados no Município de São Paulo. Na região da CRS Sul, concentram 16.555 casos e 1491 óbitos confirmados por
COVID-19. O Jardim Ângela com maior número de óbitos (252), e o Grajaú concentra o maior número de casos (2082). Na região da CRS Sul concentra 6,1% do total
de casos notificados e 18,5% do total de óbitos no Município de São Paulo.

CONCLUSOES
O conhecimento dos casos notificados e óbitos confirmados permitiu a análise de Subprefeituras e DA e uma maior compreensão sobre como a COVID-19 se
espalhou pelo Município de São Paulo, respeitando as particularidades de cada Coordenadoria Regional de Saúde da cidade de São Paulo, verificou-se ainda que a
Subprefeitura da Capela do Socorro concentra o maior número de casos notificados.

REFERENCIAS

1. Ministe(#38)#769;rio da Sau(#38)#769;de (BR). Secretaria da Atenc(#38)#807;a(#38)#771;o Prima(#38)#769;ria a(#38)#768; Sau(#38)#769;de (SAPS). Protocolo
de manejo cli(#38)#769;nico do coronavi(#38)#769;rus (COVID-19) na atenc(#38)#807;a(#38)#771;o prima(#38)#769;ria a(#38)#768; sau(#38)#769;de
atualizac(#38)#807;a(#38)#771;o da Versa(#38)#771;o9. Brasi(#38)#769;lia-DF; 2020 mai. 41p. 2. Conselho Nacional de Secreta(#38)#769;rios de Sau(#38)#769;de
- CONASS. Painel COVID- 19. [acesso em 07 jun 2020]. Disponi(#38)#769;vel em: http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/. 3. Secretaria Municipal da
Sau(#38)#769;de (SP). COVID-19 Relato(#38)#769;rio Situacional. [acesso em 09 jun 2020] Disponi(#38)#769;vel em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/COVI D19_Relatorio_SItuacional_SMS_20200529.pdf. 4. Secretaria Municipal da Saúde (SP).
Coordenadoria de Vigilância em Saúde. SIVEP GRIPE/DVE. Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?
secretarias/saude/TABNET/RCOVID19/covid19.def.
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TITULO DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS E ÓBITOS DE COVID-19 NA REGIÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE (CRS) SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO.

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Aproximadamente 80% dos casos confirmados de COVID-19 são ligeiros ou assintomáticos, com boa evolução e recuperação. Entretanto, 15% das infecções são
graves, com agravamento súbito e, em 5% dos casos, necessita-se de ventilação assistida, podendo evoluir a óbito. O primeiro caso notificado na cidade de São
Paulo foi em 26/02/2020 com história de viagem à Itália. A Organização Mundial de Saúde decretou pandemia em 11/03/2020.

OBJETIVOS Analisar as notificações e óbitos confirmados por COVID-19 na região da CRS Sul da cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo descritivo sobre os casos e óbitos por COVID-19 na região da Coordenadoria Regional de Saúde Sul e as respectivas Subprefeituras, com os DA, da cidade de
São Paulo, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) para coleta de dados no
período de fevereiro de 2020 a agosto de 2020.

RESULTADOS
Até 13/08/2020, 267.239 casos foram notificados no Município de São Paulo. Na região da CRS Sul, concentram 16.555 casos e 1491 óbitos confirmados por
COVID-19. O Jardim Ângela com maior número de óbitos (252), e o Grajaú concentra o maior número de casos (2082). Na região da CRS Sul concentra 6,1% do total
de casos notificados e 18,5% do total de óbitos no Município de São Paulo.

CONCLUSOES
O conhecimento dos casos notificados e óbitos confirmados permitiu a análise de Subprefeituras e DA e uma maior compreensão sobre como a COVID-19 se
espalhou pelo Município de São Paulo, respeitando as particularidades de cada Coordenadoria Regional de Saúde da cidade de São Paulo, verificou-se ainda que a
Subprefeitura da Capela do Socorro concentra o maior número de casos notificados.

REFERENCIAS

1. Ministe(#38)#769;rio da Sau(#38)#769;de (BR). Secretaria da Atenc(#38)#807;a(#38)#771;o Prima(#38)#769;ria a(#38)#768; Sau(#38)#769;de (SAPS). Protocolo
de manejo cli(#38)#769;nico do coronavi(#38)#769;rus (COVID-19) na atenc(#38)#807;a(#38)#771;o prima(#38)#769;ria a(#38)#768; sau(#38)#769;de
atualizac(#38)#807;a(#38)#771;o da Versa(#38)#771;o9. Brasi(#38)#769;lia-DF; 2020 mai. 41p. 2. Conselho Nacional de Secreta(#38)#769;rios de Sau(#38)#769;de
- CONASS. Painel COVID- 19. [acesso em 07 jun 2020]. Disponi(#38)#769;vel em: http://www.conass.org.br/painelconasscovid19/. 3. Secretaria Municipal da
Sau(#38)#769;de (SP). COVID-19 Relato(#38)#769;rio Situacional. [acesso em 09 jun 2020] Disponi(#38)#769;vel em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/COVI D19_Relatorio_SItuacional_SMS_20200529.pdf. 4. Secretaria Municipal da Saúde (SP).
Coordenadoria de Vigilância em Saúde. SIVEP GRIPE/DVE. Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?
secretarias/saude/TABNET/RCOVID19/covid19.def.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM CÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O uso de bloqueios locorregionais, auxilia no controle da dor e reduz o uso de outros anestésicos. O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP, sigla do inglês),
consiste na deposição de solução anestésica entre os músculos transverso abdominal e oblíquo abdominal interno, com o objetivo de bloquear os nervos da parede
abdominal, auxiliando na analgesia trans e pós- operatória em procedimentos abdominais.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em cão.

METODOLOGIA

Paciente canino, fêmea, 13 anos, foi atendida no HOVET UNISA com histórico de êmese, diarreia e hiporexia recorrentes, com base nos exames complementares
realizados suspeitava-se de neoformação intestinal. Foi realizada laparotomia exploratória para diagnóstico definitivo. Foi realizada de medicação pré-anestésica
metadona 0,2mg/kg/IM, indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal e mantida em anestesia inalatória com isoflurano, realizado infusão
contínua de remifentanil 0,05-0,1µg/kg/min e bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em quatro pontos (cranial a crista ilíaca e caudal a 13ºcostela na
altura da axila bilateralmente) com bupivacaína 1mg/kg.

RESULTADOS

Após o início do procedimento a paciente apresentou elevação da FC 145 bpm e PAM 60mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 µg/kg/min
durante 5 minutos, posteriormente reduziu a infusão para 0,05 µg/kg/min e foi mantida por mais 25 minutos, quando houve a estabilização da FC 90 bpm e PAM 60
mmHg a infusão foi interrompida. A PAM se manteve entre 60 e 65 mmHg durante todo o procedimento, exceto após 90 minutos de anestesia, quando a paciente
apresentou hipotensão (50mmHg), foi realizado desafio hídrico e administrado efedrina 0,25 mg/kg, levando a normalização da PAM. O anestésico local bupivacaína
possui latência de 15-30min e período de ação de 5-8h, justificando o uso da infusão contínua apenas no início da cirurgia, a analgesia proporcionada pelo bloqueio
foi efetivo, pois o anestésico inalatório foi reduzido durante o procedimento e a infusão continua analgésica foi retirada e não houve alterações no parâmetros. Ao
final da cirurgia foi administrado cloridrato de tramadol 3,5mg/kg/IV e escopolamina + dipirona 25mg/kg/IV como analgesia pós-operatória. Até 2 horas de pós-
operatório não a apresentava dor a palpação na região de incisão.

CONCLUSOES A analgesia obtida através do bloqueio do plano transverso do abdome foi efetiva e duradoura durante o período trans e pós operatório imediato.

REFERENCIAS

OTERO, P.E.; PORTELA, D.A. Manual de Anestesia Regional em animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018. COTA, H.A.; KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano
Transverso do abdômen guiado por Ultrassom: Revisão de Literatura. Brazilian Journal of Development. Curitiba, v. 6, n.5,p.22821-22850. 2020. PORTELA, D.A.;
VERDIER, N.; OTERO, P.E. Regional anesthetic techniques for the pelvic limb and abdominal wall in small animals: A review of the literature and technique description.
The Veterinary Journal, 238, p. 27-40. 2018.

Página 821



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11632 Anestesiologia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3692159 - LUÍSA DE SOUZA ARAUJO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima JULIANA RIZERIO MONCAYO

TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM CÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O uso de bloqueios locorregionais, auxilia no controle da dor e reduz o uso de outros anestésicos. O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP, sigla do inglês),
consiste na deposição de solução anestésica entre os músculos transverso abdominal e oblíquo abdominal interno, com o objetivo de bloquear os nervos da parede
abdominal, auxiliando na analgesia trans e pós- operatória em procedimentos abdominais.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em cão.

METODOLOGIA

Paciente canino, fêmea, 13 anos, foi atendida no HOVET UNISA com histórico de êmese, diarreia e hiporexia recorrentes, com base nos exames complementares
realizados suspeitava-se de neoformação intestinal. Foi realizada laparotomia exploratória para diagnóstico definitivo. Foi realizada de medicação pré-anestésica
metadona 0,2mg/kg/IM, indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal e mantida em anestesia inalatória com isoflurano, realizado infusão
contínua de remifentanil 0,05-0,1µg/kg/min e bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em quatro pontos (cranial a crista ilíaca e caudal a 13ºcostela na
altura da axila bilateralmente) com bupivacaína 1mg/kg.

RESULTADOS

Após o início do procedimento a paciente apresentou elevação da FC 145 bpm e PAM 60mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 µg/kg/min
durante 5 minutos, posteriormente reduziu a infusão para 0,05 µg/kg/min e foi mantida por mais 25 minutos, quando houve a estabilização da FC 90 bpm e PAM 60
mmHg a infusão foi interrompida. A PAM se manteve entre 60 e 65 mmHg durante todo o procedimento, exceto após 90 minutos de anestesia, quando a paciente
apresentou hipotensão (50mmHg), foi realizado desafio hídrico e administrado efedrina 0,25 mg/kg, levando a normalização da PAM. O anestésico local bupivacaína
possui latência de 15-30min e período de ação de 5-8h, justificando o uso da infusão contínua apenas no início da cirurgia, a analgesia proporcionada pelo bloqueio
foi efetivo, pois o anestésico inalatório foi reduzido durante o procedimento e a infusão continua analgésica foi retirada e não houve alterações no parâmetros. Ao
final da cirurgia foi administrado cloridrato de tramadol 3,5mg/kg/IV e escopolamina + dipirona 25mg/kg/IV como analgesia pós-operatória. Até 2 horas de pós-
operatório não a apresentava dor a palpação na região de incisão.

CONCLUSOES A analgesia obtida através do bloqueio do plano transverso do abdome foi efetiva e duradoura durante o período trans e pós operatório imediato.

REFERENCIAS

OTERO, P.E.; PORTELA, D.A. Manual de Anestesia Regional em animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018. COTA, H.A.; KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano
Transverso do abdômen guiado por Ultrassom: Revisão de Literatura. Brazilian Journal of Development. Curitiba, v. 6, n.5,p.22821-22850. 2020. PORTELA, D.A.;
VERDIER, N.; OTERO, P.E. Regional anesthetic techniques for the pelvic limb and abdominal wall in small animals: A review of the literature and technique description.
The Veterinary Journal, 238, p. 27-40. 2018.
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TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM CÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O uso de bloqueios locorregionais, auxilia no controle da dor e reduz o uso de outros anestésicos. O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP, sigla do inglês),
consiste na deposição de solução anestésica entre os músculos transverso abdominal e oblíquo abdominal interno, com o objetivo de bloquear os nervos da parede
abdominal, auxiliando na analgesia trans e pós- operatória em procedimentos abdominais.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em cão.

METODOLOGIA

Paciente canino, fêmea, 13 anos, foi atendida no HOVET UNISA com histórico de êmese, diarreia e hiporexia recorrentes, com base nos exames complementares
realizados suspeitava-se de neoformação intestinal. Foi realizada laparotomia exploratória para diagnóstico definitivo. Foi realizada de medicação pré-anestésica
metadona 0,2mg/kg/IM, indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal e mantida em anestesia inalatória com isoflurano, realizado infusão
contínua de remifentanil 0,05-0,1µg/kg/min e bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em quatro pontos (cranial a crista ilíaca e caudal a 13ºcostela na
altura da axila bilateralmente) com bupivacaína 1mg/kg.

RESULTADOS

Após o início do procedimento a paciente apresentou elevação da FC 145 bpm e PAM 60mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 µg/kg/min
durante 5 minutos, posteriormente reduziu a infusão para 0,05 µg/kg/min e foi mantida por mais 25 minutos, quando houve a estabilização da FC 90 bpm e PAM 60
mmHg a infusão foi interrompida. A PAM se manteve entre 60 e 65 mmHg durante todo o procedimento, exceto após 90 minutos de anestesia, quando a paciente
apresentou hipotensão (50mmHg), foi realizado desafio hídrico e administrado efedrina 0,25 mg/kg, levando a normalização da PAM. O anestésico local bupivacaína
possui latência de 15-30min e período de ação de 5-8h, justificando o uso da infusão contínua apenas no início da cirurgia, a analgesia proporcionada pelo bloqueio
foi efetivo, pois o anestésico inalatório foi reduzido durante o procedimento e a infusão continua analgésica foi retirada e não houve alterações no parâmetros. Ao
final da cirurgia foi administrado cloridrato de tramadol 3,5mg/kg/IV e escopolamina + dipirona 25mg/kg/IV como analgesia pós-operatória. Até 2 horas de pós-
operatório não a apresentava dor a palpação na região de incisão.

CONCLUSOES A analgesia obtida através do bloqueio do plano transverso do abdome foi efetiva e duradoura durante o período trans e pós operatório imediato.

REFERENCIAS

OTERO, P.E.; PORTELA, D.A. Manual de Anestesia Regional em animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018. COTA, H.A.; KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano
Transverso do abdômen guiado por Ultrassom: Revisão de Literatura. Brazilian Journal of Development. Curitiba, v. 6, n.5,p.22821-22850. 2020. PORTELA, D.A.;
VERDIER, N.; OTERO, P.E. Regional anesthetic techniques for the pelvic limb and abdominal wall in small animals: A review of the literature and technique description.
The Veterinary Journal, 238, p. 27-40. 2018.

Página 823



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11632 Anestesiologia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4351827 - BEATRIZ CARDOSO DE CAMARGO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima JULIANA RIZERIO MONCAYO

TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO PLANO TRANSVERSO DO ABDOME COM AUXÍLIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM
LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA EM CÃO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
O uso de bloqueios locorregionais, auxilia no controle da dor e reduz o uso de outros anestésicos. O bloqueio do plano transverso do abdome (TAP, sigla do inglês),
consiste na deposição de solução anestésica entre os músculos transverso abdominal e oblíquo abdominal interno, com o objetivo de bloquear os nervos da parede
abdominal, auxiliando na analgesia trans e pós- operatória em procedimentos abdominais.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do TAP durante o procedimento de laparotomia exploratória em cão.

METODOLOGIA

Paciente canino, fêmea, 13 anos, foi atendida no HOVET UNISA com histórico de êmese, diarreia e hiporexia recorrentes, com base nos exames complementares
realizados suspeitava-se de neoformação intestinal. Foi realizada laparotomia exploratória para diagnóstico definitivo. Foi realizada de medicação pré-anestésica
metadona 0,2mg/kg/IM, indução com propofol 5mg/kg/IV, realizada intubação orotraqueal e mantida em anestesia inalatória com isoflurano, realizado infusão
contínua de remifentanil 0,05-0,1µg/kg/min e bloqueio do TAP com auxílio da ultrassonografia em quatro pontos (cranial a crista ilíaca e caudal a 13ºcostela na
altura da axila bilateralmente) com bupivacaína 1mg/kg.

RESULTADOS

Após o início do procedimento a paciente apresentou elevação da FC 145 bpm e PAM 60mmHg, foi iniciado a infusão continua com remifentanil 0,1 µg/kg/min
durante 5 minutos, posteriormente reduziu a infusão para 0,05 µg/kg/min e foi mantida por mais 25 minutos, quando houve a estabilização da FC 90 bpm e PAM 60
mmHg a infusão foi interrompida. A PAM se manteve entre 60 e 65 mmHg durante todo o procedimento, exceto após 90 minutos de anestesia, quando a paciente
apresentou hipotensão (50mmHg), foi realizado desafio hídrico e administrado efedrina 0,25 mg/kg, levando a normalização da PAM. O anestésico local bupivacaína
possui latência de 15-30min e período de ação de 5-8h, justificando o uso da infusão contínua apenas no início da cirurgia, a analgesia proporcionada pelo bloqueio
foi efetivo, pois o anestésico inalatório foi reduzido durante o procedimento e a infusão continua analgésica foi retirada e não houve alterações no parâmetros. Ao
final da cirurgia foi administrado cloridrato de tramadol 3,5mg/kg/IV e escopolamina + dipirona 25mg/kg/IV como analgesia pós-operatória. Até 2 horas de pós-
operatório não a apresentava dor a palpação na região de incisão.

CONCLUSOES A analgesia obtida através do bloqueio do plano transverso do abdome foi efetiva e duradoura durante o período trans e pós operatório imediato.

REFERENCIAS

OTERO, P.E.; PORTELA, D.A. Manual de Anestesia Regional em animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018. COTA, H.A.; KLAUMANN, P.R. Bloqueio do Plano
Transverso do abdômen guiado por Ultrassom: Revisão de Literatura. Brazilian Journal of Development. Curitiba, v. 6, n.5,p.22821-22850. 2020. PORTELA, D.A.;
VERDIER, N.; OTERO, P.E. Regional anesthetic techniques for the pelvic limb and abdominal wall in small animals: A review of the literature and technique description.
The Veterinary Journal, 238, p. 27-40. 2018.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM PROCESSOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES (F&A)

INTRODUCAO

Os processos de fusão e aquisição de empresas constituem uma maneira rápida de crescimento, entrada em mercados, defesa de aquisições indesejadas e para
aproveitar oportunidades de investimento. Na fusão ou consolidação, as firmas envolvidas geralmente têm porte semelhante e combinam-se mediante uma simples
permuta de ações, dando origem a uma outra firma; enquanto na aquisição somente uma delas mantém a identidade. O resultado é uma alteração das sociedades
originais, quer seja pela manutenção de apenas uma delas, absorvendo a outra; quer seja pela formação de uma terceira sociedade resultante da fusão entre elas.
(KRISHNAN; JOSHI; KRISHAN, 2004 apud CAIXETA, 2010) Esse processo deve ser bem planejado para seleção da melhor forma de reorganizar a sociedade, pois há
fatores que devem considerados, como a incidência tributária após a reorganização, tais como o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro e demais
tributos estaduais e federais que a empresa pode estar sujeita após a reorganização. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)

OBJETIVOS
Verificar a importância da análise tributária, em fusões e aquisições, identificando os aspectos que mais contribuem para a realização de um planejamento tributário
consistente.

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa e descritiva, suportada por dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

A reorganização societária, decorrente das fusões e aquisições, pode ter o objetivo de abranger a situação tributária da empresa, com busca da economia tributária
legalizada. Ela tem sido utilizada como instrumento de planejamento tributário para aumentar a competitividade, em especial, pela instabilidade financeira
decorrente das altas taxas tributárias. Fabretti (2001) e Caixeta (2010) também concordam com a sua utilização para obter economia financeira, como uma forma de
planejamento para reduzir a carga tributária. O planejamento tributário é uma forma lícita de reduzir a carga tributária. Requer estudo prévio sobre ações
administrativas, e efeitos jurídicos, fiscais e socioeconômicos para encontrar a alternativa mais benéfica ao contribuinte. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)
Assim, é necessário que a reorganização seja planejada para configurar elisão fiscal - forma lícita de recolher menos impostos; não incorrendo na evasão fiscal –
forma ilegal de pagar menos impostos com sonegação, que expõe a empresa às punições previstas na legislação.

CONCLUSOES
A análise tributária é uma atividade essencial nos processos de fusão e aquisição, cuja reorganização societária tenha como objetivo o planejamento tributário. Ela
reduz o risco de a empresa ser enquadrada em ato de simulação, o que configuraria ato ilegal. Considerando a linha tênue entre simulação, elisão e evasão fiscal, a
adequada análise tributária é fundamental para que a empresa usufrua a redução de custos tributários sem correr riscos de ser punida por ilegalidade.

REFERENCIAS

CAIXETA, R.P. O processo de Fusão e Aquisição (F(#38)A): um estudo de caso em uma Micro e Pequena Empresa (MPE). In: VI Encontro de Estudos Organizacionais
da ANPAD, Florianópolis, 23 a 25 maio 2010. FABRETTI, Láudio. Fusões, aquisições, participações e outros instrumentos de gestão de negócios: tratamento jurídico,
tributário e contábil. São Paulo: Atlas, 2005. MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo; CAVALCANTE, Francisco. Avaliação de empresas: um guia para fusões e aquisições
e gestão de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM PROCESSOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES (F&A)

INTRODUCAO

Os processos de fusão e aquisição de empresas constituem uma maneira rápida de crescimento, entrada em mercados, defesa de aquisições indesejadas e para
aproveitar oportunidades de investimento. Na fusão ou consolidação, as firmas envolvidas geralmente têm porte semelhante e combinam-se mediante uma simples
permuta de ações, dando origem a uma outra firma; enquanto na aquisição somente uma delas mantém a identidade. O resultado é uma alteração das sociedades
originais, quer seja pela manutenção de apenas uma delas, absorvendo a outra; quer seja pela formação de uma terceira sociedade resultante da fusão entre elas.
(KRISHNAN; JOSHI; KRISHAN, 2004 apud CAIXETA, 2010) Esse processo deve ser bem planejado para seleção da melhor forma de reorganizar a sociedade, pois há
fatores que devem considerados, como a incidência tributária após a reorganização, tais como o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro e demais
tributos estaduais e federais que a empresa pode estar sujeita após a reorganização. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)

OBJETIVOS
Verificar a importância da análise tributária, em fusões e aquisições, identificando os aspectos que mais contribuem para a realização de um planejamento tributário
consistente.

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa e descritiva, suportada por dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

A reorganização societária, decorrente das fusões e aquisições, pode ter o objetivo de abranger a situação tributária da empresa, com busca da economia tributária
legalizada. Ela tem sido utilizada como instrumento de planejamento tributário para aumentar a competitividade, em especial, pela instabilidade financeira
decorrente das altas taxas tributárias. Fabretti (2001) e Caixeta (2010) também concordam com a sua utilização para obter economia financeira, como uma forma de
planejamento para reduzir a carga tributária. O planejamento tributário é uma forma lícita de reduzir a carga tributária. Requer estudo prévio sobre ações
administrativas, e efeitos jurídicos, fiscais e socioeconômicos para encontrar a alternativa mais benéfica ao contribuinte. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)
Assim, é necessário que a reorganização seja planejada para configurar elisão fiscal - forma lícita de recolher menos impostos; não incorrendo na evasão fiscal –
forma ilegal de pagar menos impostos com sonegação, que expõe a empresa às punições previstas na legislação.

CONCLUSOES
A análise tributária é uma atividade essencial nos processos de fusão e aquisição, cuja reorganização societária tenha como objetivo o planejamento tributário. Ela
reduz o risco de a empresa ser enquadrada em ato de simulação, o que configuraria ato ilegal. Considerando a linha tênue entre simulação, elisão e evasão fiscal, a
adequada análise tributária é fundamental para que a empresa usufrua a redução de custos tributários sem correr riscos de ser punida por ilegalidade.

REFERENCIAS

CAIXETA, R.P. O processo de Fusão e Aquisição (F(#38)A): um estudo de caso em uma Micro e Pequena Empresa (MPE). In: VI Encontro de Estudos Organizacionais
da ANPAD, Florianópolis, 23 a 25 maio 2010. FABRETTI, Láudio. Fusões, aquisições, participações e outros instrumentos de gestão de negócios: tratamento jurídico,
tributário e contábil. São Paulo: Atlas, 2005. MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo; CAVALCANTE, Francisco. Avaliação de empresas: um guia para fusões e aquisições
e gestão de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
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Marcia Maria da Graca Costa

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM PROCESSOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES (F&A)

INTRODUCAO

Os processos de fusão e aquisição de empresas constituem uma maneira rápida de crescimento, entrada em mercados, defesa de aquisições indesejadas e para
aproveitar oportunidades de investimento. Na fusão ou consolidação, as firmas envolvidas geralmente têm porte semelhante e combinam-se mediante uma simples
permuta de ações, dando origem a uma outra firma; enquanto na aquisição somente uma delas mantém a identidade. O resultado é uma alteração das sociedades
originais, quer seja pela manutenção de apenas uma delas, absorvendo a outra; quer seja pela formação de uma terceira sociedade resultante da fusão entre elas.
(KRISHNAN; JOSHI; KRISHAN, 2004 apud CAIXETA, 2010) Esse processo deve ser bem planejado para seleção da melhor forma de reorganizar a sociedade, pois há
fatores que devem considerados, como a incidência tributária após a reorganização, tais como o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro e demais
tributos estaduais e federais que a empresa pode estar sujeita após a reorganização. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)

OBJETIVOS
Verificar a importância da análise tributária, em fusões e aquisições, identificando os aspectos que mais contribuem para a realização de um planejamento tributário
consistente.

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa e descritiva, suportada por dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

A reorganização societária, decorrente das fusões e aquisições, pode ter o objetivo de abranger a situação tributária da empresa, com busca da economia tributária
legalizada. Ela tem sido utilizada como instrumento de planejamento tributário para aumentar a competitividade, em especial, pela instabilidade financeira
decorrente das altas taxas tributárias. Fabretti (2001) e Caixeta (2010) também concordam com a sua utilização para obter economia financeira, como uma forma de
planejamento para reduzir a carga tributária. O planejamento tributário é uma forma lícita de reduzir a carga tributária. Requer estudo prévio sobre ações
administrativas, e efeitos jurídicos, fiscais e socioeconômicos para encontrar a alternativa mais benéfica ao contribuinte. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)
Assim, é necessário que a reorganização seja planejada para configurar elisão fiscal - forma lícita de recolher menos impostos; não incorrendo na evasão fiscal –
forma ilegal de pagar menos impostos com sonegação, que expõe a empresa às punições previstas na legislação.

CONCLUSOES
A análise tributária é uma atividade essencial nos processos de fusão e aquisição, cuja reorganização societária tenha como objetivo o planejamento tributário. Ela
reduz o risco de a empresa ser enquadrada em ato de simulação, o que configuraria ato ilegal. Considerando a linha tênue entre simulação, elisão e evasão fiscal, a
adequada análise tributária é fundamental para que a empresa usufrua a redução de custos tributários sem correr riscos de ser punida por ilegalidade.

REFERENCIAS

CAIXETA, R.P. O processo de Fusão e Aquisição (F(#38)A): um estudo de caso em uma Micro e Pequena Empresa (MPE). In: VI Encontro de Estudos Organizacionais
da ANPAD, Florianópolis, 23 a 25 maio 2010. FABRETTI, Láudio. Fusões, aquisições, participações e outros instrumentos de gestão de negócios: tratamento jurídico,
tributário e contábil. São Paulo: Atlas, 2005. MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo; CAVALCANTE, Francisco. Avaliação de empresas: um guia para fusões e aquisições
e gestão de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
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TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM PROCESSOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES (F&A)

INTRODUCAO

Os processos de fusão e aquisição de empresas constituem uma maneira rápida de crescimento, entrada em mercados, defesa de aquisições indesejadas e para
aproveitar oportunidades de investimento. Na fusão ou consolidação, as firmas envolvidas geralmente têm porte semelhante e combinam-se mediante uma simples
permuta de ações, dando origem a uma outra firma; enquanto na aquisição somente uma delas mantém a identidade. O resultado é uma alteração das sociedades
originais, quer seja pela manutenção de apenas uma delas, absorvendo a outra; quer seja pela formação de uma terceira sociedade resultante da fusão entre elas.
(KRISHNAN; JOSHI; KRISHAN, 2004 apud CAIXETA, 2010) Esse processo deve ser bem planejado para seleção da melhor forma de reorganizar a sociedade, pois há
fatores que devem considerados, como a incidência tributária após a reorganização, tais como o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro e demais
tributos estaduais e federais que a empresa pode estar sujeita após a reorganização. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)

OBJETIVOS
Verificar a importância da análise tributária, em fusões e aquisições, identificando os aspectos que mais contribuem para a realização de um planejamento tributário
consistente.

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa e descritiva, suportada por dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

A reorganização societária, decorrente das fusões e aquisições, pode ter o objetivo de abranger a situação tributária da empresa, com busca da economia tributária
legalizada. Ela tem sido utilizada como instrumento de planejamento tributário para aumentar a competitividade, em especial, pela instabilidade financeira
decorrente das altas taxas tributárias. Fabretti (2001) e Caixeta (2010) também concordam com a sua utilização para obter economia financeira, como uma forma de
planejamento para reduzir a carga tributária. O planejamento tributário é uma forma lícita de reduzir a carga tributária. Requer estudo prévio sobre ações
administrativas, e efeitos jurídicos, fiscais e socioeconômicos para encontrar a alternativa mais benéfica ao contribuinte. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)
Assim, é necessário que a reorganização seja planejada para configurar elisão fiscal - forma lícita de recolher menos impostos; não incorrendo na evasão fiscal –
forma ilegal de pagar menos impostos com sonegação, que expõe a empresa às punições previstas na legislação.

CONCLUSOES
A análise tributária é uma atividade essencial nos processos de fusão e aquisição, cuja reorganização societária tenha como objetivo o planejamento tributário. Ela
reduz o risco de a empresa ser enquadrada em ato de simulação, o que configuraria ato ilegal. Considerando a linha tênue entre simulação, elisão e evasão fiscal, a
adequada análise tributária é fundamental para que a empresa usufrua a redução de custos tributários sem correr riscos de ser punida por ilegalidade.

REFERENCIAS

CAIXETA, R.P. O processo de Fusão e Aquisição (F(#38)A): um estudo de caso em uma Micro e Pequena Empresa (MPE). In: VI Encontro de Estudos Organizacionais
da ANPAD, Florianópolis, 23 a 25 maio 2010. FABRETTI, Láudio. Fusões, aquisições, participações e outros instrumentos de gestão de negócios: tratamento jurídico,
tributário e contábil. São Paulo: Atlas, 2005. MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo; CAVALCANTE, Francisco. Avaliação de empresas: um guia para fusões e aquisições
e gestão de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
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3626164 - GABRIEL MIQUILINO REIS FERREIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EM PROCESSOS DE FUSÕES E AQUISIÇÕES (F&A)

INTRODUCAO

Os processos de fusão e aquisição de empresas constituem uma maneira rápida de crescimento, entrada em mercados, defesa de aquisições indesejadas e para
aproveitar oportunidades de investimento. Na fusão ou consolidação, as firmas envolvidas geralmente têm porte semelhante e combinam-se mediante uma simples
permuta de ações, dando origem a uma outra firma; enquanto na aquisição somente uma delas mantém a identidade. O resultado é uma alteração das sociedades
originais, quer seja pela manutenção de apenas uma delas, absorvendo a outra; quer seja pela formação de uma terceira sociedade resultante da fusão entre elas.
(KRISHNAN; JOSHI; KRISHAN, 2004 apud CAIXETA, 2010) Esse processo deve ser bem planejado para seleção da melhor forma de reorganizar a sociedade, pois há
fatores que devem considerados, como a incidência tributária após a reorganização, tais como o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro e demais
tributos estaduais e federais que a empresa pode estar sujeita após a reorganização. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)

OBJETIVOS
Verificar a importância da análise tributária, em fusões e aquisições, identificando os aspectos que mais contribuem para a realização de um planejamento tributário
consistente.

METODOLOGIA Pesquisa qualitativa e descritiva, suportada por dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

A reorganização societária, decorrente das fusões e aquisições, pode ter o objetivo de abranger a situação tributária da empresa, com busca da economia tributária
legalizada. Ela tem sido utilizada como instrumento de planejamento tributário para aumentar a competitividade, em especial, pela instabilidade financeira
decorrente das altas taxas tributárias. Fabretti (2001) e Caixeta (2010) também concordam com a sua utilização para obter economia financeira, como uma forma de
planejamento para reduzir a carga tributária. O planejamento tributário é uma forma lícita de reduzir a carga tributária. Requer estudo prévio sobre ações
administrativas, e efeitos jurídicos, fiscais e socioeconômicos para encontrar a alternativa mais benéfica ao contribuinte. (MARTELANC; PASIN; CAVALCANTE, 2005)
Assim, é necessário que a reorganização seja planejada para configurar elisão fiscal - forma lícita de recolher menos impostos; não incorrendo na evasão fiscal –
forma ilegal de pagar menos impostos com sonegação, que expõe a empresa às punições previstas na legislação.

CONCLUSOES
A análise tributária é uma atividade essencial nos processos de fusão e aquisição, cuja reorganização societária tenha como objetivo o planejamento tributário. Ela
reduz o risco de a empresa ser enquadrada em ato de simulação, o que configuraria ato ilegal. Considerando a linha tênue entre simulação, elisão e evasão fiscal, a
adequada análise tributária é fundamental para que a empresa usufrua a redução de custos tributários sem correr riscos de ser punida por ilegalidade.

REFERENCIAS

CAIXETA, R.P. O processo de Fusão e Aquisição (F(#38)A): um estudo de caso em uma Micro e Pequena Empresa (MPE). In: VI Encontro de Estudos Organizacionais
da ANPAD, Florianópolis, 23 a 25 maio 2010. FABRETTI, Láudio. Fusões, aquisições, participações e outros instrumentos de gestão de negócios: tratamento jurídico,
tributário e contábil. São Paulo: Atlas, 2005. MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo; CAVALCANTE, Francisco. Avaliação de empresas: um guia para fusões e aquisições
e gestão de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
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3623416 - LUCAS GONZALEZ SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO BENEFICIOS DA MASSOTERAPIA NO TRATAMENTO DO ESTRESSE – REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

O estresse hoje pode ser considerado como a “Doença do Milênio”, a evolução da sociedade moderna de forma rápida, cobra o preço do homem, a dificuldade na
adaptação de mudanças que ocorrem diariamente, faz com que o estresse, se torne um evento patológico, por fim acaba tendo uma grande influencia na qualidade
de vida das pessoas, seja no cotidiano, vida profissional e pessoal. O estresse nem sempre é um fator de desgaste emocional e físico, e sim, é um mecanismo
natural de defesa do organismo. Por sorte, nos dias atuais existem diversos meios para busca de um melhor equilíbrio emocional, um deles é a massoterapia. A
massagem vem sendo reconhecida como uma das terapias de melhor eficácia para alívio de dores e prevenção de doenças, por meio dela podemos obter a redução
ou a eliminação de diversos estados mentais como o estresse.

OBJETIVOS Analisar através de estudos bibliográficos os benefícios da massagem clássica e relaxante no desequilíbrio físico-emocional e na qualidade de vida.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado através de uma pesquisa bibliográfica para analisar a conclusão de alguns autores a respeito do efeito da Massagem Clássica sobre
indivíduos acometidos pelo estresse diário. Foram utilizados artigos de 2000 a 2020, na língua portuguesa e inglesa. Palavras chaves: estresse, massagem,
qualidade de vida, massagem clássica, bem como suas respectivas em inglês.

RESULTADOS

A massoterapia é um tratamento eficaz para reduzir a depressão e estresse, não promove apenas o relaxamento, mas desencadeiam efeitos mecânicos, químicos,
reflexos e psicológicos causando vários benefícios físicos e mentais ao organismo. massagem terapêutica teve efeitos benéficos imediatos sobre as medidas
relacionadas à ansiedade e pode ser uma ferramenta útil para diminuir o estresse e a ansiedade em pacientes psiquiátricos. A massagem clássica pode ser uma
estratégia para a melhoria da qualidade de vida em universitários que apresentam sintomas de estresse, ansiedade, elevação da pressão arterial, frequência cardíaca
e respiratória.E preveniu com sucesso a dor neuropática periférica induzida por quimioterapia, melhorou a QV e mostrou efeitos benéficos nos achados desses
pacientes.

CONCLUSOES
A massagem alcança seu objetivo com a influência sobre a circulação, retorno venoso e linfático, assim tornando o relaxamento um dos métodos mais eficazes,
também promovendo a redução do nível de cortisol, o hormônio do estresse que afeta a maioria das pessoas, também melhorando o desempenho físico e metal.

REFERENCIAS

1. Lipp MEN. O stress está dentro de você [internet]. 2. ed. São Paulo: Contexto; 2000. [Acesso em: 02 out. 2020]. Disponível em:
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massagem-terapeutica.pdf 3. Crispim CR et al. Massagem Terapeutica na Redução do Estresse [internet]. 2019. [Acesso em: 02 out. 2020]. Disponível em:
https://www.docsity.com/pt/massagem-terapeutica-na-reducao-do-estresse/5090122/ 4. Miranda RG, Nessi ALdS. O impacto da massagem clássica corporal na
qualidade de vida em jovens universitárias [internet]. 2018. [Acesso em: 02 out. 2020]. Disponível em:
https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/2473/html
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TITULO Pandemia por Covid 19 - Casos notificados de autoagressão em população residente na cidade de São Paulo.

INTRODUCAO

A violência autoinfligida é aquela que ocorre quando uma pessoa pratica uma ação consciente de autodestruição e pode ser subdividida em comportamento suicida
e em autoagressão1. Atualmente, diversos pesquisadores apontam distúrbios significativos que são o comportamento de autoagressão2,3. Este fenômeno é um
importante problema de Saúde Pública2. "A autoagressão não-suicida (referida daqui em diante apenas como "autoagressão") é qualquer comportamento
intencional, direcionado a si mesmo, que causa destruição imediata de tecidos corporais. Este comportamento é manifestado numa variedade de formas, tais como
cortes, talhos na pele, queimaduras, abrasão/arranhões graves, e socos/golpes. A autoagressão também pode incluir comportamentos mais graves, tais como
fratura de ossos e, mais raramente, autoamputação ou enucleação ocular. A autoagressão crônica está associada a uma variedade de problemas de saúde
potenciais, tanto psiquiátricos como somáticos, e até a autoagressão superficial ocasional pode levar a complicações médicas mais sérias.3"

OBJETIVOS levantar os casos notificados de autoagressão na população residente na cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo transversal, descrito de casos notificados de violência por autoagressão em população residente na cidade de São Paulo. O período avaliado será de janeiro a
setembro de 2020.

RESULTADOS

foram notificados 4981 casos de autoagressão atendidos no Sistema Único de Saúde; 76,5% ocorreram na casa da própria vítima, a motivação da autoagressão –
6,8% por conflito geracional. Os dados segundo o sexo da vítima; 68,1% feminino e 31,8% masculino. Os adolescentes foram as maiores vítimas de autoagressão:
50,8% eram heterossexuais, 43,5% foram casos reincidentes de autoagressão. Considera-se que a autoagressão são problemas de saúde pública, pois atinge não
somente as famílias dos envolvidos, mas também a sociedade como um todo, incluindo os profissionais de saúde4. A conduta agressiva e pensamento suicida
devem ser combatidos, impedindo que os indivíduos, principalmente os adolescentes, busquem na autoagressão ou na ideia de morte a melhor maneira de enfrentar
seus conflitos e frustrações4.

CONCLUSOES
as autoagressões foram predominantes no sexo feminino, entre os adolescentes e ocorrem principalmente na residência da vítima. É necessário mais pesquisas e
estudos que investiguem a violência, em especial a autoagressão, buscando entender a dinâmica e permitindo a criação de estratégias de prevenção e interferência
junto à população.

REFERENCIAS

1. Veloso C, et al. Violência autoinfligida por intoxicação exógena em um serviço de urgência e emergência. Rev Gaúcha Enferm. 2017;38(2): e66187. 2. Kerr PL,
Muehlenkamp JJ, Turner JM. Nonsuicidal Self-Injury: A Review of Current Research for Family Medicine and Primary Care Physicians. The Journal of the American
Board of Family Medicine 2010; 23 (2) 240-259. 3. Halicka J, Kiejna A. Non-suicidal self-injury (NSSI) and suicidal: Criteria differentiation. Adv Clin Exp Med. 2018;
27(2):257-261. 4. Ulbrich GDS, Oselame GB, Oliveira EM, Neves EB. Motivadores da ideação suicida e a autoagressão em adolescentes. Adolesc. Saude 2017; 14
(2):40-46.
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TITULO Pandemia por Covid 19 - Casos notificados de autoagressão em população residente na cidade de São Paulo.

INTRODUCAO

A violência autoinfligida é aquela que ocorre quando uma pessoa pratica uma ação consciente de autodestruição e pode ser subdividida em comportamento suicida
e em autoagressão1. Atualmente, diversos pesquisadores apontam distúrbios significativos que são o comportamento de autoagressão2,3. Este fenômeno é um
importante problema de Saúde Pública2. "A autoagressão não-suicida (referida daqui em diante apenas como "autoagressão") é qualquer comportamento
intencional, direcionado a si mesmo, que causa destruição imediata de tecidos corporais. Este comportamento é manifestado numa variedade de formas, tais como
cortes, talhos na pele, queimaduras, abrasão/arranhões graves, e socos/golpes. A autoagressão também pode incluir comportamentos mais graves, tais como
fratura de ossos e, mais raramente, autoamputação ou enucleação ocular. A autoagressão crônica está associada a uma variedade de problemas de saúde
potenciais, tanto psiquiátricos como somáticos, e até a autoagressão superficial ocasional pode levar a complicações médicas mais sérias.3"

OBJETIVOS levantar os casos notificados de autoagressão na população residente na cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo transversal, descrito de casos notificados de violência por autoagressão em população residente na cidade de São Paulo. O período avaliado será de janeiro a
setembro de 2020.

RESULTADOS

foram notificados 4981 casos de autoagressão atendidos no Sistema Único de Saúde; 76,5% ocorreram na casa da própria vítima, a motivação da autoagressão –
6,8% por conflito geracional. Os dados segundo o sexo da vítima; 68,1% feminino e 31,8% masculino. Os adolescentes foram as maiores vítimas de autoagressão:
50,8% eram heterossexuais, 43,5% foram casos reincidentes de autoagressão. Considera-se que a autoagressão são problemas de saúde pública, pois atinge não
somente as famílias dos envolvidos, mas também a sociedade como um todo, incluindo os profissionais de saúde4. A conduta agressiva e pensamento suicida
devem ser combatidos, impedindo que os indivíduos, principalmente os adolescentes, busquem na autoagressão ou na ideia de morte a melhor maneira de enfrentar
seus conflitos e frustrações4.

CONCLUSOES
as autoagressões foram predominantes no sexo feminino, entre os adolescentes e ocorrem principalmente na residência da vítima. É necessário mais pesquisas e
estudos que investiguem a violência, em especial a autoagressão, buscando entender a dinâmica e permitindo a criação de estratégias de prevenção e interferência
junto à população.

REFERENCIAS

1. Veloso C, et al. Violência autoinfligida por intoxicação exógena em um serviço de urgência e emergência. Rev Gaúcha Enferm. 2017;38(2): e66187. 2. Kerr PL,
Muehlenkamp JJ, Turner JM. Nonsuicidal Self-Injury: A Review of Current Research for Family Medicine and Primary Care Physicians. The Journal of the American
Board of Family Medicine 2010; 23 (2) 240-259. 3. Halicka J, Kiejna A. Non-suicidal self-injury (NSSI) and suicidal: Criteria differentiation. Adv Clin Exp Med. 2018;
27(2):257-261. 4. Ulbrich GDS, Oselame GB, Oliveira EM, Neves EB. Motivadores da ideação suicida e a autoagressão em adolescentes. Adolesc. Saude 2017; 14
(2):40-46.
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TITULO Pandemia por Covid 19 - Casos notificados de autoagressão em população residente na cidade de São Paulo.

INTRODUCAO

A violência autoinfligida é aquela que ocorre quando uma pessoa pratica uma ação consciente de autodestruição e pode ser subdividida em comportamento suicida
e em autoagressão1. Atualmente, diversos pesquisadores apontam distúrbios significativos que são o comportamento de autoagressão2,3. Este fenômeno é um
importante problema de Saúde Pública2. "A autoagressão não-suicida (referida daqui em diante apenas como "autoagressão") é qualquer comportamento
intencional, direcionado a si mesmo, que causa destruição imediata de tecidos corporais. Este comportamento é manifestado numa variedade de formas, tais como
cortes, talhos na pele, queimaduras, abrasão/arranhões graves, e socos/golpes. A autoagressão também pode incluir comportamentos mais graves, tais como
fratura de ossos e, mais raramente, autoamputação ou enucleação ocular. A autoagressão crônica está associada a uma variedade de problemas de saúde
potenciais, tanto psiquiátricos como somáticos, e até a autoagressão superficial ocasional pode levar a complicações médicas mais sérias.3"

OBJETIVOS levantar os casos notificados de autoagressão na população residente na cidade de São Paulo.

METODOLOGIA
Estudo transversal, descrito de casos notificados de violência por autoagressão em população residente na cidade de São Paulo. O período avaliado será de janeiro a
setembro de 2020.

RESULTADOS

foram notificados 4981 casos de autoagressão atendidos no Sistema Único de Saúde; 76,5% ocorreram na casa da própria vítima, a motivação da autoagressão –
6,8% por conflito geracional. Os dados segundo o sexo da vítima; 68,1% feminino e 31,8% masculino. Os adolescentes foram as maiores vítimas de autoagressão:
50,8% eram heterossexuais, 43,5% foram casos reincidentes de autoagressão. Considera-se que a autoagressão são problemas de saúde pública, pois atinge não
somente as famílias dos envolvidos, mas também a sociedade como um todo, incluindo os profissionais de saúde4. A conduta agressiva e pensamento suicida
devem ser combatidos, impedindo que os indivíduos, principalmente os adolescentes, busquem na autoagressão ou na ideia de morte a melhor maneira de enfrentar
seus conflitos e frustrações4.

CONCLUSOES
as autoagressões foram predominantes no sexo feminino, entre os adolescentes e ocorrem principalmente na residência da vítima. É necessário mais pesquisas e
estudos que investiguem a violência, em especial a autoagressão, buscando entender a dinâmica e permitindo a criação de estratégias de prevenção e interferência
junto à população.

REFERENCIAS
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Muehlenkamp JJ, Turner JM. Nonsuicidal Self-Injury: A Review of Current Research for Family Medicine and Primary Care Physicians. The Journal of the American
Board of Family Medicine 2010; 23 (2) 240-259. 3. Halicka J, Kiejna A. Non-suicidal self-injury (NSSI) and suicidal: Criteria differentiation. Adv Clin Exp Med. 2018;
27(2):257-261. 4. Ulbrich GDS, Oselame GB, Oliveira EM, Neves EB. Motivadores da ideação suicida e a autoagressão em adolescentes. Adolesc. Saude 2017; 14
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TITULO Impacto da educação em dor na osteoartrite de quadril e joelho: uma estratégia complementar para manejo da dor crônica

INTRODUCAO

A osteoartrite (OA) é a doença articular mais comum no mundo, de caráter crônico e incapacitante, lentamente progressiva, representando a segunda maior causa de
deficiência física levando a um profundo impacto socioeconômico. As articulações mais comumente afetadas são joelho e quadril, podendo levar o paciente a uma
incapacidade funcional devido a importância da biomecânica adequada dessas articulações para o alinhamento e função dos membros inferiores. A dor é um dos
sintomas mais presentes e incapacitantes, tendo como uma das estratégias para seu manejo a educação em dor, que visa ensinar o papel ativo do paciente em seu
tratamento, tendo como objetivo erradicar as crenças errôneas sobre ele e capacita-los para o autogerenciamento de sua dor.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é desenvolver conhecimentos sobre o impacto da educação em dor no manejo da dor crônica na OA de quadril e joelho.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos em língua portuguesa e inglesa que abordaram a educação em dor como intervenção no
tratamento de dor em pacientes com OA de joelho ou quadril. A pesquisa foi realizada nas bases de dados MEDLINE, PEDro, LILACS, SciELO com os descritores
education; pain; osteoarthritis, e seus respectivos na língua portuguesa, sem restrição de data. Foram incluídosensaios clínicos randomizados em que pelo menos
um grupo tenha recebido a intervenção de educação (de forma isolada ou combinada com outras intervenções), evidenciando o manejo da dor na OA de quadril ou
joelho, ou em ambos.

RESULTADOS

Após a coleta de dados e seleção criteriosa foram incluídos 14 artigos na integra para esta revisão com ano de publicação entre 1997-2020, sendo 4 com foco no
tratamento de quadril e 10 no tratamento de joelho. A prevalência no protocolo de tratamento de educação em dor foi de orientações sobre processo de doença na
OA, técnicas de autogestão e orientações de exercícios domiciliares. Embora as evidências demonstraram que quando comparada a técnicas ativas a educação em
dor apresenta maior benefício apenas como recurso complementar, essa importante abordagem se mostra superior a técnicas farmacológicas e cuidados habituais.

CONCLUSOES
Os artigos inclusos no presente estudo demonstram que a educação em dor é um recurso eficaz e complementar que aumenta o benefício de outras técnicas
utilizadas no manejo da dor crônica na osteoartrite de quadril e joelho.

REFERENCIAS
1. Hunter DJ, Bierma-Zeinstra S. Osteoarthritis. Lancet 2019; 393: 1745–1759. 2. Neogi T. The epidemiology and impact of pain in osteoarthritis. Osteoarthr Cartil
2013; 21: 1145–1153. 3. LIM AYN, DOHERTY M. What of guidelines for osteoarthritis? Int J Rheum Dis 2011; 14: 136–144. 4. Moseley GL, Butler DS. Fifteen Years of
Explaining Pain: The Past, Present, and Future. J Pain 2015; 16: 807–813.
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TITULO Realidade Virtual como recurso terapêutico na reabilitação ortopédica e traumatológica

INTRODUCAO

A realidade virtual (RV) como abordagem na reabilitação consiste na criação de um ambiente totalmente virtual, tridimensional, onde o paciente interage através de
estímulos visuais, táteis, auditivos e sensoriais, recriando o máximo da realidade possível. Dentre os principais benefícios estão: maior motivação para realização do
tratamento, feedback imediato, armazenamento das atividades realizadas pelo computador, grande interatividade do paciente, proporcionando assim diversão
associada à reabilitação em diversas faixa etárias, além de favorecer a melhoria do desempenho físico e cognitivo. Nas duas últimas décadas houve um aumento da
utilização da RV na reabilitação ortopédica devido ao seu potencial quanto à segurança e eficácia apresentadas nas evidências quando integrada à prática clínica
como recurso terapêutico.

OBJETIVOS Analisar as evidências do uso da RV como ferramenta central ou adjuvante na reabilitação de pacientes com problemas traumato-ortopédicos.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão de literatura, com levantamento de estudos clínicos que abordaram a RV como recurso terapêutico em lesões ortopédicas e
traumatológicas. A pesquisa foi realizada nas bases de dados: Medline, LILACS, SciELO. e PEDro, utilizando os seguintes descritores: virtual reality, orthopedic
rehabilitation, physiotherapy, musculoskeletal, e seus respectivos na língua portuguesa. Foram incluídos artigos indexados sem restrição do ano de publicação, com
delineamento experimental, ensaios clínicos e randomizados, nas línguas portuguesa e inglesa. Estudos com relatos de casos, observações clínicas e revisões não
foram incluídos no presente estudo.

RESULTADOS
Resultados preliminares. Os estudos clínicos analisados até o momento sugerem que a RV em sua maioria apresenta eficácia quando empregada para agregar em
um programa de reabilitação ortopédica, principalmente em disfunções de membro inferior, quando comparados os resultados de estudos de membro superior e
coluna.

CONCLUSOES
Em andamento. As evidências pesquisadas, até o momento, referem que a realidade virtual é uma abordagem promissora e com potencial aceitável para otimizar os
resultados funcionais na reabilitação traumato-ortopédica, ainda que seja necessária a realização de mais estudos clínicos que analisem a superioridade do método
com relação à reabilitação tradicional.

REFERENCIAS
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TITULO Trair a si mesmo ou trair o outro: uma investigação conceitual sobre o lugar do desejo na civilização

INTRODUCAO

A civilização nos impõe restrições à nossa ânsia de satisfação, de maneira que muitas temos que aceitar sermos frustrados naquilo que desejamos. Entretanto, nem
sempre foi assim no curso evolutivo de nossa espécie. Ao observarmos as crianças pequenas, vemos a voracidade de seus desejos e a dificuldade que elas
encontram para abdicar, ou mesmo adiar um desejo que nutrem. Como acontece, então, esse processo de “domesticação” de nossos desejos, processo tão caro e
necessário à convivência com os outros?

OBJETIVOS
Investigar, a partir de uma perspectiva psicanalítica freudiana, quais são os fatores que levam, no curso do desenvolvimento, à repressão do desejo e à entrada no
laço social.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória. Foram selecionados os principais textos freudianos que versam sobre a questão do desejo na civilização, bem
como de comentadores da obra freudiana, de modo a compreender como a questão é tratada na obra freudiana.

RESULTADOS

Compreendemos que o laço civilizacional que impõe limites aos anseios de satisfação são internalizados pela criança em seu desenvolvimento, dando origem a um
ideal de ego, que surge do longo período de desamparo humano e da necessidade de conquistar e manter o amor dos pais, necessidade que, posteriormente, se
estende à civilização como um todo. O laço social, então, começa a se formar na ruptura do narcisismo primário (Freud, 1914/1996), que colocará em marcha a
formação do aparelho psíquico, particularmente nas duas faces do superego (ideal e crítica) (Freud, 1923/1996). Torna-se importante, no curso do desenvolvimento,
o destino dado às pulsões disruptivas, particularmente à pulsão de morte, que permanecerá constantemente como mal estar (Freud, 1930/1996), de maneira que
nos coloca diante da absoluta impossibilidade de satisfação completa no seio da civilização.

CONCLUSOES

A pesquisa realizada é evidentemente parcial e não abarca a complexidade do conflito entre sujeito e civilização. Entretanto, ela nos lança diante do desafio de
compreender cada vez mais profundamente essa questão, visto que os pacientes que chegam até nós expressam sofrimentos oriundos predominantemente da
relação com os outros. Desta forma, cabe a nós, profissionais de saúde mental, auxiliar o paciente a encontrar um equilíbrio entre sua própria satisfação e o convívio
no plano social.
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modernos. In: Edição Standard das obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago. FREUD, S. (1914/1996). Sobre o narcisismo: uma introdução. In:
Edição Standard das obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago. FREUD, S. (1923/1996). O ego e o id. In: Edição Standard das obras completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago. FREUD, S. (1930/1996). O mal estar na civilização. In: Edição Standard das obras completas de Sigmund Freud. Rio de
Janeiro: Imago.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: tratamento ao Bullying na aulas da disciplina

INTRODUCAO

A formação social dos alunos e desenvolvimento das habilidades emocionais assume na atualidade um papel de destaque no que diz respeito às competência a
serem desenvolvidas junto aos alunos da educação básica. Apesar desta discussão verifica-se nas escola manifestações de desrespeito na forma de Bullying que
comprometem em muito a vida escolar de parte dos alunos. Desta forma qual poderia ser a contribuição do componente curricular Educação no enfrentamento deste
problema?

OBJETIVOS
Este estudo situa entre seus objetivos a verificação de como o professor de Educação Física se situa no enfrentamento do Bullying em relação como este fenômeno
se observa, quais as formas de intervenção propostas na disciplina e por meio de projetos interdisciplinares.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas e
fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as formas de utilização de intervenção dos professores frente ao Bullying. Os sujeitos deste
estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação na Educação Básica e que se deparam com a ocorrência do Bullying nas aulas. Os dados da
questionário relacionados a caracterização do sujeitos são tratados por meio de estatística descritiva e das questões referentes a a identificação e intervenção
frente ao Bullying por meio da técnica de análise de conteúdo.

RESULTADOS

Os resultados no que dizem respeito a por-quê os alunos praticam Bullying em relação aos colegas é destacado pelo Professor 4 da seguinte forma: “Acredito que
por insegurança, autoestima baixa, falta de referencia positiva, por querer chamar a atenção de alguma forma ou porque sofreu algum tipo de violência ou abuso.”
Esta perspectiva de origem do Bullying é respaldada por De acordo com Bandeira e Hutz (2010), nas quais o agressor vê sua agressividade como qualidade e
costuma ser bem aceito pelos colegas.

CONCLUSOES
O estudo permite inferir que houve um avanço no sentido de se coibir as manifestações de Bullying, que os professores estão atentos as suas manifestações, que as
consequências são danosas as suas tanto a agressores quanto aos que sofrem ou são objetos deste problema de comportamento e que tanto a Educação Física
quanto a escola devem autuar de modo incisivo sobretudo na prevenção deste.

REFERENCIAS
BANDEIRA, C. M.; HUTZ, C. S. As implicações do bullying na autoestima de adolescentes. Revista Psicologia Escolar e Educacional, v.14, n.1, 2010. BRASIL,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC 2018. SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da cidade. 2a. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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TITULO Prevalência de dores e lesões musculoesqueléticas em atletas de esportes eletrônicos (e-Sports)

INTRODUCAO

Por muito tempo, os jogos digitais eram considerados formas de diversão, passatempo e entretenimento. Com o decorrer dos anos, foram conquistando cada vez
mais espaço, gerando mais caminhos na economia e na criação de novos atletas para uma nova modalidade esportiva: o e-Sports ¹. Com a Ascenção dos e-Sports,
surgem cada vez mais pessoas interessadas em ingressar nessa modalidade, se dedicando cada vez mais, em busca de uma oportunidade para participarem de
equipes de alto rendimento ². Para isso, a dedicação envolve várias horas de treino, geralmente sem descanso, realizando movimentos repetitivos que podem ser um
grande fator de risco de lesões nas articulações envolvidas.

OBJETIVOS Analisar a prevalência de dores e lesões no sistema musculoesquelético em atletas de e-Sports.

METODOLOGIA

Estudo observacional transversal realizado em forma de questionário eletrônico no Google Formulários, adaptado de Hakala et al.³ e que abordou questões
relacionadas a prevalência de dores e lesões em atletas de esportes eletrônicos e a sua associação com o uso de dispositivos eletrônicos e o tempo praticado.
Fazem parte dos critérios de inclusão os indivíduos na faixa etária entre 13 e 40 anos, de ambos os sexos, que joguem jogos eletrônicos regularmente e que
concordem com o TCLE. Fazem parte dos critérios de exclusão os indivíduos que pratiquem em aparelhos que não sejam o computador e que possuam alguma lesão
prévia a prática do esporte e que comprovadamente não tenha relação. Aprovado pelo comitê de ética seguido pelo CAAE: 36854320.2.0000.0081.

RESULTADOS

Participaram deste grupo uma amostra de 262 indivíduos, de ambos os gêneros, entre 13 e 29 anos de idade, sendo 22,5% do sexo feminino e 77,5% do sexo
masculino, e desses, 95,8% jogadores amadores. A maioria dos indivíduos relatou praticar 7 dias por semana (43,9%) e entre 4 e 5 horas por dia (34,7%). Dentre
todas as articulações, as mais acometidas por dor, formigamento ou dormência foram coluna lombar (76,2%), seguida de punho (64,2%) e mão (47,5%). E dentre
todos os pacientes, apenas 14% já receberam orientação profissional sobre a prevenção de lesões durante a prática.

CONCLUSOES
Foi possível analisar que a maioria dos indivíduos já apresentou dor, formigamento ou dormência nas áreas analisadas em algum momento no último mês, podendo
afetar em suas atividades (como lazer, trabalho ou atividades domésticas) visto que tais sintomas geraram algum tipo de limitação em uma parte significante dos
entrevistados.

REFERENCIAS

1. Pereira SK. O videogame como esporte: Uma comparação entre esportes eletrônicos e esportes tradicionais. 2014. 2. Difrancisco-Donoghue J, Balentine J,
Schmidt G, et al. Managing the health of the eSport athlete: An integrated health management model. BMJ Open Sport Exerc Med; 5. 3. Hakala PT, Saarni LA,
Punamäki RL, et al. Musculoskeletal symptoms and computer use among Finnish adolescents - Pain intensity and inconvenience to everyday life: A cross-sectional
study. BMC Musculoskelet Disord; 13.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Plantas Potencialmente Abortivas

INTRODUCAO

Diversas mulheres no período de gestação utilizam plantas medicinais em forma de chá, com finalidade calmante ou para melhorar alguma dor, porém não percebem
que plantas medicinais também são medicamentos, e dependendo da dose utilizada pode causar efeitos adversos e tóxicos ao organismo. Os principais efeitos do
uso irracional de plantas medicinais na gravidez, são o potencial teratogênico e abortivo, pois os constituintes da planta podem atravessar a placenta e chegar até o
feto. Muitas mulheres ainda acreditam que por ser natural o uso de uma planta medicinal não faz mal. O aborto provocado é uma das principais causas de
morbimortalidade materna em países onde existe restrições legais ao aborto, especialmente quando são realizadas por pessoas não qualificadas. Por esta falta de
legalização mulheres optam por outros métodos para a interrupção como medicamentos, por exemplo, Misoprostol (Cytotec®), e plantas com propriedades
abortivas. Existem poucos estudos de etnofarmacologia sobre a ação de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos em gestantes. Muitas vezes o uso de
chás não é mencionado em consulta médica, assim dificultando a identificação e informação sobre possíveis problemas. Assim, é importante conscientizar as
mulheres de que o uso de plantas medicinais na gestação pode ser prejudicial ao feto.

OBJETIVOS Realizar levantamento bibliográfico sobre plantas potencialmente abortivas e que possam prejudicar a gestação.

METODOLOGIA
Foi realizado levantamento bibliográfico em periódicos indexados nas bases de dados google acadêmico e scielo durante o período de 2001 a 2021. Os descritores
utilizados foram: Plantas medicinais, gestação, plantas abortivas e plantas na gravidez. Foram selecionados os artigos com informação sobre as plantas com
potencial abortivo. As plantas medicinais mais citadas foram listadas e a evidência científica analisada.

RESULTADOS

As plantas mais citadas nos artigos científicos foram: Arruda (Ruta chalepensis), Bucha Paulista (Luffa operculata), Boldo do Chile (Pneumus boldus), Confrei
(Symphitum officinalis), Poejo (Mentha pulegium L.), Cânfora (Cinnamomum camphora), Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia), Eucalipto (Eucaliptus globulus),
Arnica (Arnica montana) e Hortelâ (Mentha piperita). Algumas destas plantas como o boldo do chile e a espinheira santa são utilizadas por gestantes e podem
resultar em risco para o feto.

CONCLUSOES
É importante que as mulheres tenham conhecimento sobre o risco do uso plantas medicinais durante a gravidez. É necessário também informar que o uso indevido
de plantas abortivas pode não resultar em aborto e sim em efeito teratogênico e embriotóxico.

REFERENCIAS

CLARKE, Julia Helena Rosauro; RATES, Stela Maris Kuze; BRIDI, Raquel. UM ALERTA SOBRE O USO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NA GRAVIDEZ. Infarma -
Ciências Farmacêuticas, [S.l.], v. 19, n. 1/2, p. 41-48, jan. 2013. ISSN 2318-9312. RODRIGUES, H. G. et al. Efeito embriotóxico, teratogênico e abortivo de plantas
medicinais. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 359–366, 2011. SANTANA, L., DA SILVA, A.. OS RISCOS DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS
DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL. Acta Toxicológica Argentina, Argentina, 26, mar. 2019. Disponible en:
(#60)http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ata/article/view/13108(#62).
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Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima JULIANA RIZERIO MONCAYO; RENATA CRISTINA MENEZES

TITULO UTILIZAÇÃO DO FLUMAZENIL EM ARARA SUBMETIDA À ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA DE BICO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As aves possuem um alto metabolismo comparado aos mamíferos, necessitando de doses altas de fármacos para sedação e anestesia. Os benzodiazepínicos são
amplamente utilizados em aves como sedativos, pois promovem uma boa sedação e relaxamento muscular, com estabilidade do sistema cardiovascular, além disso,
possuem um reversor, o flumazenil.

OBJETIVOS Avaliar a reversão da sedação com flumazenil na recuperação anestésica em aves.

METODOLOGIA

Paciente arara-canindé, fêmea, 4 meses, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de fratura em bico recente. Foi optado pela estabilização da fratura do bico
com pino e resina. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 5mg/Kg associada a midazolam 0,4mg/Kg e morfina 2mg/Kg
IM. Após 15 minutos da aplicação da MPA, foi necessário reaplicar cetamina 6mg/Kg associada a midazolam 0,5mg/Kg IM, pois animal não permitia contenção.
Indução na máscara com isoflurano a 3%, realizado intubação orotraqueal e mantido em anestesia inalatória com isoflurano a 1,5%. No pós-operatório foi aplicado
maxican 0,2 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,03mg/Kg IM.

RESULTADOS

Durante o trans-anestésico o paciente se manteve estável, com a frequência cardíaca acima de 200bpm, dentro dos valores de referência para a espécie. A
frequência respiratória se manteve entre 10 a 15mpm, a concentração de CO2 expirada variou de 30 a 40mmHg e a temperatura manteve 370C, foi mantido
aquecido em colchão térmico e aquecedor para evitar a queda da temperatura durante o procedimento. Na recuperação anestésica, o animal apresentava-se sedado,
prolongando sua recuperação, portanto foi optado em realizar a reversão da sedação com flumazenil 0,03mg/Kg IM para antagonizar o efeito sedativo do
midazolam. Após 5 minutos da aplicação do flumazenil o animal se recuperou da anestesia, apresentou o bater de asas e voltou a consciência.

CONCLUSOES
O flumazenil na dose utilizada para a reversão da sedação promovida pelo midazolam em arara, proporcionou uma rápida recuperação anestésica sem complicações
cardiorrespiratórias.

REFERENCIAS

DAY, T.K; ROGE, C.K. Evaluation of sedation in quail induced by use of midazolam an reversed and reversed by use flumazenil. Journal of America Veterinary Medical
Association, v. 209, n.5, p. 969-971, 2000. ESCOBAR, A.; ROCHA, R. W. Anestesia em aves. Revista investigação medicina veterinária, v. 14, n. 2, p.1-9, 2015. GRIMM,
K. A.; LAMONT, L.A.; TRANQUILLI, W.J.; GREENE, S.A.; ROBERTSON, S.A. Lumb (#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: ROCA,
p. 2339-2370, 2017. SILVA, E. A. L.; TREVISAN, G. A.; CARVALHO, A. L.; LUIZ, R. M. Efeitos sedativos da administração intranasal ou intramuscular de midazolam
associado ou não ao butorfanol em periquito autraliano (Melopsitacus undulatus). R. bras. Ci. Vet., v. 24, n. 1, p. 3-7, 2017.
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TITULO UTILIZAÇÃO DO FLUMAZENIL EM ARARA SUBMETIDA À ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA DE BICO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As aves possuem um alto metabolismo comparado aos mamíferos, necessitando de doses altas de fármacos para sedação e anestesia. Os benzodiazepínicos são
amplamente utilizados em aves como sedativos, pois promovem uma boa sedação e relaxamento muscular, com estabilidade do sistema cardiovascular, além disso,
possuem um reversor, o flumazenil.

OBJETIVOS Avaliar a reversão da sedação com flumazenil na recuperação anestésica em aves.

METODOLOGIA

Paciente arara-canindé, fêmea, 4 meses, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de fratura em bico recente. Foi optado pela estabilização da fratura do bico
com pino e resina. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 5mg/Kg associada a midazolam 0,4mg/Kg e morfina 2mg/Kg
IM. Após 15 minutos da aplicação da MPA, foi necessário reaplicar cetamina 6mg/Kg associada a midazolam 0,5mg/Kg IM, pois animal não permitia contenção.
Indução na máscara com isoflurano a 3%, realizado intubação orotraqueal e mantido em anestesia inalatória com isoflurano a 1,5%. No pós-operatório foi aplicado
maxican 0,2 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,03mg/Kg IM.

RESULTADOS

Durante o trans-anestésico o paciente se manteve estável, com a frequência cardíaca acima de 200bpm, dentro dos valores de referência para a espécie. A
frequência respiratória se manteve entre 10 a 15mpm, a concentração de CO2 expirada variou de 30 a 40mmHg e a temperatura manteve 370C, foi mantido
aquecido em colchão térmico e aquecedor para evitar a queda da temperatura durante o procedimento. Na recuperação anestésica, o animal apresentava-se sedado,
prolongando sua recuperação, portanto foi optado em realizar a reversão da sedação com flumazenil 0,03mg/Kg IM para antagonizar o efeito sedativo do
midazolam. Após 5 minutos da aplicação do flumazenil o animal se recuperou da anestesia, apresentou o bater de asas e voltou a consciência.

CONCLUSOES
O flumazenil na dose utilizada para a reversão da sedação promovida pelo midazolam em arara, proporcionou uma rápida recuperação anestésica sem complicações
cardiorrespiratórias.

REFERENCIAS

DAY, T.K; ROGE, C.K. Evaluation of sedation in quail induced by use of midazolam an reversed and reversed by use flumazenil. Journal of America Veterinary Medical
Association, v. 209, n.5, p. 969-971, 2000. ESCOBAR, A.; ROCHA, R. W. Anestesia em aves. Revista investigação medicina veterinária, v. 14, n. 2, p.1-9, 2015. GRIMM,
K. A.; LAMONT, L.A.; TRANQUILLI, W.J.; GREENE, S.A.; ROBERTSON, S.A. Lumb (#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: ROCA,
p. 2339-2370, 2017. SILVA, E. A. L.; TREVISAN, G. A.; CARVALHO, A. L.; LUIZ, R. M. Efeitos sedativos da administração intranasal ou intramuscular de midazolam
associado ou não ao butorfanol em periquito autraliano (Melopsitacus undulatus). R. bras. Ci. Vet., v. 24, n. 1, p. 3-7, 2017.
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Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima JULIANA RIZERIO MONCAYO; RENATA CRISTINA MENEZES

TITULO UTILIZAÇÃO DO FLUMAZENIL EM ARARA SUBMETIDA À ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA DE BICO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As aves possuem um alto metabolismo comparado aos mamíferos, necessitando de doses altas de fármacos para sedação e anestesia. Os benzodiazepínicos são
amplamente utilizados em aves como sedativos, pois promovem uma boa sedação e relaxamento muscular, com estabilidade do sistema cardiovascular, além disso,
possuem um reversor, o flumazenil.

OBJETIVOS Avaliar a reversão da sedação com flumazenil na recuperação anestésica em aves.

METODOLOGIA

Paciente arara-canindé, fêmea, 4 meses, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de fratura em bico recente. Foi optado pela estabilização da fratura do bico
com pino e resina. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 5mg/Kg associada a midazolam 0,4mg/Kg e morfina 2mg/Kg
IM. Após 15 minutos da aplicação da MPA, foi necessário reaplicar cetamina 6mg/Kg associada a midazolam 0,5mg/Kg IM, pois animal não permitia contenção.
Indução na máscara com isoflurano a 3%, realizado intubação orotraqueal e mantido em anestesia inalatória com isoflurano a 1,5%. No pós-operatório foi aplicado
maxican 0,2 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,03mg/Kg IM.

RESULTADOS

Durante o trans-anestésico o paciente se manteve estável, com a frequência cardíaca acima de 200bpm, dentro dos valores de referência para a espécie. A
frequência respiratória se manteve entre 10 a 15mpm, a concentração de CO2 expirada variou de 30 a 40mmHg e a temperatura manteve 370C, foi mantido
aquecido em colchão térmico e aquecedor para evitar a queda da temperatura durante o procedimento. Na recuperação anestésica, o animal apresentava-se sedado,
prolongando sua recuperação, portanto foi optado em realizar a reversão da sedação com flumazenil 0,03mg/Kg IM para antagonizar o efeito sedativo do
midazolam. Após 5 minutos da aplicação do flumazenil o animal se recuperou da anestesia, apresentou o bater de asas e voltou a consciência.

CONCLUSOES
O flumazenil na dose utilizada para a reversão da sedação promovida pelo midazolam em arara, proporcionou uma rápida recuperação anestésica sem complicações
cardiorrespiratórias.

REFERENCIAS

DAY, T.K; ROGE, C.K. Evaluation of sedation in quail induced by use of midazolam an reversed and reversed by use flumazenil. Journal of America Veterinary Medical
Association, v. 209, n.5, p. 969-971, 2000. ESCOBAR, A.; ROCHA, R. W. Anestesia em aves. Revista investigação medicina veterinária, v. 14, n. 2, p.1-9, 2015. GRIMM,
K. A.; LAMONT, L.A.; TRANQUILLI, W.J.; GREENE, S.A.; ROBERTSON, S.A. Lumb (#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: ROCA,
p. 2339-2370, 2017. SILVA, E. A. L.; TREVISAN, G. A.; CARVALHO, A. L.; LUIZ, R. M. Efeitos sedativos da administração intranasal ou intramuscular de midazolam
associado ou não ao butorfanol em periquito autraliano (Melopsitacus undulatus). R. bras. Ci. Vet., v. 24, n. 1, p. 3-7, 2017.
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TITULO UTILIZAÇÃO DO FLUMAZENIL EM ARARA SUBMETIDA À ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA DE BICO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO
As aves possuem um alto metabolismo comparado aos mamíferos, necessitando de doses altas de fármacos para sedação e anestesia. Os benzodiazepínicos são
amplamente utilizados em aves como sedativos, pois promovem uma boa sedação e relaxamento muscular, com estabilidade do sistema cardiovascular, além disso,
possuem um reversor, o flumazenil.

OBJETIVOS Avaliar a reversão da sedação com flumazenil na recuperação anestésica em aves.

METODOLOGIA

Paciente arara-canindé, fêmea, 4 meses, deu entrada no HOVET UNISA com histórico de fratura em bico recente. Foi optado pela estabilização da fratura do bico
com pino e resina. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica cetamina 5mg/Kg associada a midazolam 0,4mg/Kg e morfina 2mg/Kg
IM. Após 15 minutos da aplicação da MPA, foi necessário reaplicar cetamina 6mg/Kg associada a midazolam 0,5mg/Kg IM, pois animal não permitia contenção.
Indução na máscara com isoflurano a 3%, realizado intubação orotraqueal e mantido em anestesia inalatória com isoflurano a 1,5%. No pós-operatório foi aplicado
maxican 0,2 mg/Kg SC e foi realizado reversão da sedação com flumazenil 0,03mg/Kg IM.

RESULTADOS

Durante o trans-anestésico o paciente se manteve estável, com a frequência cardíaca acima de 200bpm, dentro dos valores de referência para a espécie. A
frequência respiratória se manteve entre 10 a 15mpm, a concentração de CO2 expirada variou de 30 a 40mmHg e a temperatura manteve 370C, foi mantido
aquecido em colchão térmico e aquecedor para evitar a queda da temperatura durante o procedimento. Na recuperação anestésica, o animal apresentava-se sedado,
prolongando sua recuperação, portanto foi optado em realizar a reversão da sedação com flumazenil 0,03mg/Kg IM para antagonizar o efeito sedativo do
midazolam. Após 5 minutos da aplicação do flumazenil o animal se recuperou da anestesia, apresentou o bater de asas e voltou a consciência.

CONCLUSOES
O flumazenil na dose utilizada para a reversão da sedação promovida pelo midazolam em arara, proporcionou uma rápida recuperação anestésica sem complicações
cardiorrespiratórias.

REFERENCIAS

DAY, T.K; ROGE, C.K. Evaluation of sedation in quail induced by use of midazolam an reversed and reversed by use flumazenil. Journal of America Veterinary Medical
Association, v. 209, n.5, p. 969-971, 2000. ESCOBAR, A.; ROCHA, R. W. Anestesia em aves. Revista investigação medicina veterinária, v. 14, n. 2, p.1-9, 2015. GRIMM,
K. A.; LAMONT, L.A.; TRANQUILLI, W.J.; GREENE, S.A.; ROBERTSON, S.A. Lumb (#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: ROCA,
p. 2339-2370, 2017. SILVA, E. A. L.; TREVISAN, G. A.; CARVALHO, A. L.; LUIZ, R. M. Efeitos sedativos da administração intranasal ou intramuscular de midazolam
associado ou não ao butorfanol em periquito autraliano (Melopsitacus undulatus). R. bras. Ci. Vet., v. 24, n. 1, p. 3-7, 2017.
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TITULO A eficiência da oxi-sanitização e seus amplos benefícios.

INTRODUCAO

Atualmente vivenciamos uma Pandemia de COVID-19, com isso a higienização de ambientes em geral, tem uma grande importância para saúde e bem estar, e até
mesmo medida de proteção e propagação de doenças. A limpeza é feita manualmente e com produtos químicos, o que não garante total eficácia, um método que
cresce cada vez mais e possui resultados confirmados. A higienização com ozônio ou oxi-sanitização consiste em usar o ozônio para eliminar todo tipo de odor e
micro-organismo alojados no interior do veículos, sistemas de ventilação, ambientes particulares ou públicos até mesmo em hospitais. Segundo High Torque (2019)
a eficiência do processo é garantida porque como o ozônio é um gás, ele consegue chegar a lugares que os produtos químicos não conseguem alcançar, cada vez
mais tendo comprovado sua eficiência e resultados positivos.

OBJETIVOS Comprovar a eficiência da oxi-sanitização e seus resultados.

METODOLOGIA Realizada por pesquisa qualitativa envolvendo referências bibliográficas de sites oficiais, revistas, endereços eletrônicos e artigos acadêmicos Google Acadêmico.

RESULTADOS

O ozônio é 200 vezes mais forte que o cloro. É efetivo na destruição de micro-organismos como a Giardia, E.coli, Salmonella e Listeria. Quando instalado
corretamente, o ozônio não traz riscos a saúde, isto é, baixa toxicidade, não agredindo pele, cabelo, unhas ou olhos e não degradando tecidos ou estruturas. A oxi-
sanitização pode ser utilizada em autos com ar condicionados e na higienização de áreas de diversos materiais, em interiores de qualquer ambiente. O ozônio é
aplicado de forma direta e em altas concentrações, promovendo a desinfecção, realizada a cada 3 meses, mas sendo o mais indicado nas grandes cidades, a cada 45
dias, com uso de 30 a 40 minutos do processo, a cada 6,30 m² do ambiente a ser higienizado.

CONCLUSOES
É comprovado cientificamente que o ozônio, devido ao seu alto poder oxidante pode matar diversos micro-organismos, como bactérias, fungos e vírus. Inúmeras
referências científicas demonstraram a efetividade do ozônio contra bactérias, fungos e vírus, assim como o grau de biocompatibilidade, podendo ser indicada para
o uso de higienização, comprovando cada vez mais que a Oxi-sanitização é eficaz e super segura para limpeza de ambientes.

REFERENCIAS

1. ENGEPLUS. Unesc entrega o primeiro projeto de higienização por ozônio para o combate da pandemia covid-19 2020. Disponível
em:http://www.engeplus.com.br/noticia/saude/2020/unesc-entrega-o-primeiro-projeto-de-higienizacao-por-ozonio-para-o-combate-da-pandemia-covid-19. Acesso
em: 25.09.2020. 2. HIGH TORQUE. Limpeza com ozônio (ou oxi-sanitização) retira fungos e odores. Disponível em: https://www.hightorque.com.br/limpeza-com-
ozonio-ou-oxi-sanitizacao-retira-fungos-e-odores/2019. Acesso em: 25.09.2020. 3. UNIMED. Laboratório da Unimed Catanduva recebe higienização por ozônio -
iniciativa pretende oferecer ambiente saudável aos usuários; 25/05/2020 09:48 | última atualização 25/05/2020 09:49. Disponível em:
(#60)http://www.unimedfesp.coop.br/laboratorio-da-unimed-catanduva-recebe-higienizacao-por-ozonio(#62). Acesso em : 23.09.2020.
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Thiago Domingues Stocco

TITULO Incidência de valgo dinâmico em atletas femininas da ginástica artística: Análise biomecânica durante os movimentos de salto e aterrissagem

INTRODUCAO

A ginástica artística é um esporte fisicamente exigente que requer habilidades explosivas de corridas, saltos, aterrissagens, flexibilidade e equilíbrio, movimentos
complexos na parte superior e inferior do corpo1. A exposição de atletas do sexo feminino a uma alta frequência de aterrissagens de grande força aumenta o risco
de lesão dos membros inferiores, trazendo situações de sobrecarga excessiva nas articulações dos membros inferiores resultando altos ângulos em valgo dinâmico
no joelho2. O Valgo dinâmico é um fator de risco para lesões ligamentares no joelho, ocorrendo adução, rotação interna e leve flexão do fêmur, mais evidente em
exercícios de apoio unipodal, marcha e corrida, desaceleração, em saltos e aterrissagens e/ou quando há alguma disfunção muscular na região3. Assim, a análise
biomecânica do gesto esportivo torna-se importante para verificação do desempenho funcional e prevenção de lesões nos membros inferiores, tanto em condições
normais ou quanto alteradas4.

OBJETIVOS Analisar a incidência do valgo dinâmico dos joelhos em ginastas femininas e o potencial de lesões associadas a essa alteração biomecânica

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva do tipo transversal, com ginastas femininas de alto impacto, analisando a incidência de valgo dinâmico. Com a
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Santo Amaro serão selecionadas atletas mulheres saudáveis que treinam 20 horas por semana, sem
histórico de lesão de joelho. A Associação Atlética do Banco do Brasil, Esporte Clube Pinheiros e Clube Paineiras são clubes selecionados para a pesquisa. Dados
antropométricos tais como índice de massa corporal, altura, comprimento da perna, largura do joelho e tornozelo para ambos os membros serão analisados antes da
análise do movimento. A análise biomecânica do salto, aterrissagem e valgo dinâmico será realizada conforme descrito por Gray et al 4 no qual é utilizado o Kinect
V2 com o Microsoft Kinect Software Development Kit, um pacote personalizável, que através dos movimentos geram as medidas adequadas, proporcionando dados
para a execução da análise estatística.

RESULTADOS Pesquisa em andamento.

CONCLUSOES
Em andamento. De acordo com as evidências a conclusão esperada para o estudo é de que a taxa de incidência do valgo dinâmico nas ginastas femininas seja
elevada pela carga excessiva na articulação do joelho.

REFERENCIAS

1. Bradshaw EJ, Hume PA. Biomechanical approaches to identify and quantify injury mechanisms and risk factors in women ‘s artistic gymnastics. Sports
Biomechanics 2012; 11(3): 324-341 2. Colclough A, Munro AG, Herrington LC, McMahon JJ, Comfort P. The effects of a four-week jump-training program on frontal
plane projection angle in female gymnasts. Physical Therapy in Sport 2018; 30: 29-33 3. Gerber DL, Papa EV, Kendall EA. Biomechanical Differences in Knee Valgus
Angles in Collegiate Female Athletes Participating in Different Sports. International Journal of Kinesiology (#38) Sports Science 2019; 7(2) 4.Gray AD, Willis BW,
Skubic M, Huo Z, Razu S, Sherman SL, Guess TM. Development and Validation of a Portable and Inexpensive Tool to Measure the Drop Vertical Jump Using the
Microsoft Kinect V2. Sports Health 2017; 9(6)
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Luiz Henrique da Silva Nali Heloisa Ribeiro do Nascimento

TITULO O aparelho celular de profissionais de saúde na transmissão de microrganismos patogênicos em ambiente hospitalar: uma revisão integrativa

INTRODUCAO

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são aquelas adquiridas após admissão dentro da instituição de saúde ou relacionadas aos procedimentos
assistenciais, durante ou após a alta, relacionadas também à infecção ocupacional dos profissionais. Os aparelhos celulares, Smartphones em sua maioria, são
considerados equipamentos relacionados à vida social, profissional e/ou auxiliar como instrumento de trabalho. Uma parte significativa dos Smartphones dos
profissionais de saúde em ambiente hospitalar, estão contaminados com bactérias, incluindo as multirresistentes, fazendo com que a microbiota destes aparelhos
se assemelhe as das mãos destes mesmos profissionais, oferecendo um ambiente propício para contaminação, tanto pessoal quanto de outrem.

OBJETIVOS Verificar quais os principais microrganismos patógenos presentes nos aparelhos celulares dos profissionais de saúde dentro dos hospitais.

METODOLOGIA
Estudo de revisão bibliográfica integrativa, sem delimitação de tempo, disponíveis na íntegra em português e inglês, utilizando as bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e pelas Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e
National Library of Medicine (NLM). Descritores: Aparelho celular; Profissionais de saúde; Patógenos; Infecção Hospitalar; Fômites.

RESULTADOS

Dos 16 artigos estudados os microrganismos mais incidentes são do grupo dos Staphylococcus aparecendo em 12 artigos, sendo o CoNS com sete e S. aureus com
seis artigos. Os estreptococos aparecem em nove artigos, Acinetobacter e Bacillus com sete artigos cada, seguidos pelo grupo das Pseudomonas com cinco artigos
e da Klebsiella com quatroq artigos. Apesar de alguns microrganismos encontrados não serem considerados patológicos é importante salientar que o ambiente
hospitalar é um local onde os indivíduos se encontram com imunidade variável e submissos a procedimentos invasivos nos quais comumente ocorrem infecções.
Além disso, 11 artigos apresentaram resultados referentes a resistência bacteriana, o que agrava ainda mais essa situação. Apenas três artigos identificaram fungos
nas amostras e um estudo teve como foco a contaminação viral, o que demonstra uma falha quanto à identificação de microrganismos em ambiente hospitalar que
não sejam relacionadas as bactérias. Até o momento não há protocolos institucionais específicos para uso e limpeza efetiva dos aparelhos celulares.

CONCLUSOES
Os aparelhos celulares demonstraram ser uma importante fonte de contaminação e fômite dentro dos hospitais, tanto para os profissionais quanto para os
pacientes, sendo necessária a higienização antes e após o seu uso, desinfeção do aparelho de acordo com as recomendações dos fabricantes e cautela quanto ao
seu uso durante o expediente.

REFERENCIAS
1. Tortora GJ, Funke BR, Case CL. Microbiologia. 12ª Edição. Porto Alegra – RS: Artmed Editora LTDA; 2017. 2. Pal S, Juyal D, Adekhandi S, Sharma M, Prakash R,
Sharma N, et al. Mobile Phone - Reservoir for the Transmission of Nosocomial Pathogen. [Internet]. Índia; 27 julho 2015. 3. Giroti ALB, Ferreira AM, Rigotti MA, Souza
AFL, Frota OP, Andrade D. Programas de Controle de Infecção Hospitalar: Avaliação de Indicadores de Estrutura e Processo. [Internet]. São Paulo – SP; 2018.
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Luiz Henrique da Silva Nali Heloisa Ribeiro do Nascimento

TITULO O aparelho celular de profissionais de saúde na transmissão de microrganismos patogênicos em ambiente hospitalar: uma revisão integrativa

INTRODUCAO

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são aquelas adquiridas após admissão dentro da instituição de saúde ou relacionadas aos procedimentos
assistenciais, durante ou após a alta, relacionadas também à infecção ocupacional dos profissionais. Os aparelhos celulares, Smartphones em sua maioria, são
considerados equipamentos relacionados à vida social, profissional e/ou auxiliar como instrumento de trabalho. Uma parte significativa dos Smartphones dos
profissionais de saúde em ambiente hospitalar, estão contaminados com bactérias, incluindo as multirresistentes, fazendo com que a microbiota destes aparelhos
se assemelhe as das mãos destes mesmos profissionais, oferecendo um ambiente propício para contaminação, tanto pessoal quanto de outrem.

OBJETIVOS Verificar quais os principais microrganismos patógenos presentes nos aparelhos celulares dos profissionais de saúde dentro dos hospitais.

METODOLOGIA
Estudo de revisão bibliográfica integrativa, sem delimitação de tempo, disponíveis na íntegra em português e inglês, utilizando as bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e pelas Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e
National Library of Medicine (NLM). Descritores: Aparelho celular; Profissionais de saúde; Patógenos; Infecção Hospitalar; Fômites.

RESULTADOS

Dos 16 artigos estudados os microrganismos mais incidentes são do grupo dos Staphylococcus aparecendo em 12 artigos, sendo o CoNS com sete e S. aureus com
seis artigos. Os estreptococos aparecem em nove artigos, Acinetobacter e Bacillus com sete artigos cada, seguidos pelo grupo das Pseudomonas com cinco artigos
e da Klebsiella com quatroq artigos. Apesar de alguns microrganismos encontrados não serem considerados patológicos é importante salientar que o ambiente
hospitalar é um local onde os indivíduos se encontram com imunidade variável e submissos a procedimentos invasivos nos quais comumente ocorrem infecções.
Além disso, 11 artigos apresentaram resultados referentes a resistência bacteriana, o que agrava ainda mais essa situação. Apenas três artigos identificaram fungos
nas amostras e um estudo teve como foco a contaminação viral, o que demonstra uma falha quanto à identificação de microrganismos em ambiente hospitalar que
não sejam relacionadas as bactérias. Até o momento não há protocolos institucionais específicos para uso e limpeza efetiva dos aparelhos celulares.

CONCLUSOES
Os aparelhos celulares demonstraram ser uma importante fonte de contaminação e fômite dentro dos hospitais, tanto para os profissionais quanto para os
pacientes, sendo necessária a higienização antes e após o seu uso, desinfeção do aparelho de acordo com as recomendações dos fabricantes e cautela quanto ao
seu uso durante o expediente.

REFERENCIAS
1. Tortora GJ, Funke BR, Case CL. Microbiologia. 12ª Edição. Porto Alegra – RS: Artmed Editora LTDA; 2017. 2. Pal S, Juyal D, Adekhandi S, Sharma M, Prakash R,
Sharma N, et al. Mobile Phone - Reservoir for the Transmission of Nosocomial Pathogen. [Internet]. Índia; 27 julho 2015. 3. Giroti ALB, Ferreira AM, Rigotti MA, Souza
AFL, Frota OP, Andrade D. Programas de Controle de Infecção Hospitalar: Avaliação de Indicadores de Estrutura e Processo. [Internet]. São Paulo – SP; 2018.
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Barbara Maria Lucchesi Ramacciotti

TITULO ENSINO DE FILOSOFIA E CONTRIBUIÇÕES DA ÉTICA DE ARISTÓTELES

INTRODUCAO

A pesquisa objetiva analisar as contribuições da obra de Aristóteles Ética a Nicômaco para o ensino de Filosofia. O ideal de paidéia (educação) em Aristóteles
envolve simultaneamente a formação teórico-intelectual e prático-ética do aluno. A ética de Aristóteles contribui para a formação educacional em sentido amplo,
visando não apenas ao cultivo das virtudes intelectuais, mas também ao desenvolvimento das virtudes morais por meio do ensino da prática do cultivo de si e da
felicidade. Na sociedade hodierna o ensino de filosofia é importante e o ideal de paidéia e o conceito de ética aristotélicos colaboram para a formação consciente,
crítica e responsável do estudante.

OBJETIVOS Analisar em que medida a concepção de ética e de educação em Aristóteles pode auxiliar a prática pedagógica do professor de filosofia.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa teórica, de revisão bibliográfica, que adota como referencial teórico a obra Ética a Nicômaco e artigos de especialistas. Para a seleção das
fontes empregou-se o software Publish or Perish, na base de dados do Google Acadêmico, usando as palavras-chave: ética de Aristóteles, educação e ensino de
filosofia.

RESULTADOS

O estudo divide-se nos seguintes tópicos. O primeiro examina o conceito de ética e a teoria da virtude (areté) e da felicidade (eudaimonia) expostos na Ética a
Nicômaco. O segundo investiga em que medida o ideal de educação (paidéia) em Aristóteles envolve simultaneamente a formação intelectual e ética do aluno
(cidadão). O terceiro parte da seguinte hipótese: dado que as políticas educacionais para a educação básica no Brasil atribuem à disciplina Filosofia a tarefa de
formação para a prática da cidadania, o ideal de paidéia e o conceito de ética cunhados por Aristóteles colaboram ativamente para a formação consciente e crítica
dos estudantes, auxiliando à prática pedagógica do professor de filosofia.

CONCLUSOES

Muitas pesquisas na área de filosofia (Alves, 2014; Boto, 2001; Paviani, 2012; Silveira, 2004; Tadeus, 2009) corroboram com nossa hipótese de leitura, pois
demonstram a contribuição das concepções de paidéia e de ética de Aristóteles não apenas como conteúdo a ser ensinado nas aulas de filosofia, mas como diretriz
para a prática pedagógica do professor de filosofia, na medida em que tais conceitos ajudam na tarefa da formação no discente de uma consciência crítica e ética
voltada para o exercício da cidadania.

REFERENCIAS

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural, 1991. ALVES, M. A. Ética e educação: caráter virtuoso e vida feliz em Aristóteles. Acta Scientiarum.
Education, v. 36, n. 1, p. 93, 20 fev. 2014. BOTO, C. Ethics and classical education: virtue and happiness in the golden mean. Educação (#38) Sociedade, v. 22, n. 76, p.
121–146, out. 2001. PAVIANI, J. A função pedagógica da ética em Aristóteles. Educação, Porto Alegre, v. 35, n. 1, p. 110-115, jan./abr. 2012. SILVEIRA, D. Relação de
Pertença entre Ética e Educação: O significado contemporâneo da Ética Aristotélica das Virtudes. Revista de Ciências Humanas, v. 5, n. 5, p. 189–212, 2004. TADÊUS,
P. A. Ética na educação. Revista Triângulo, v. 2, n. 02, 30 jul. 2009.
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Claudio Monico Innocencio Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Ciclo Sustentável do Óleo Lubrificante

INTRODUCAO

O óleo lubrificante é um produto derivado do petróleo, sendo um recurso não renovável, podendo se esgotar, e se descartado de forma incorreta pode causar grandes
impactos no meio ambiente. A prática recomendada para evitar a contaminação é a regeneração do resíduo e a recuperação por meio do processo industrial de
rerrefino. O rerrefino é um processo industrial que transforma o óleo usado ou contaminado em básico, evitando que esse resíduo seja descartado de forma incorreta
no meio ambiente. É realizado em refinarias e sua reciclagem foi definida como obrigatória pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Sendo aplicado o sistema de
logística reversa que visa garantir o retorno dos produtos após o consumo, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos aos fabricantes, produtores e importadores

OBJETIVOS Mostrar a importância e a eficácia do rerrefino do óleo lubrificante.

METODOLOGIA Realizado por pesquisas em várias referências bibliográficas, através de livros, revistas técnicas, artigos acadêmicos do Google Acadêmico e endereços eletrônicos.

RESULTADOS
O rerrefino é importante para o desenvolvimento sustentável do país. Atualmente, 70% do óleo usado são refinados e tendo destino correto, os outros 30% ainda são
descartados de maneira incorreta. Nos últimos três meses houve um aumento de 37,76% nas refinarias que são encarregadas de realizarem a coleta e a realização
do processo.

CONCLUSOES
Conclui-se que a técnica do rerrefino possibilita a diminuição do uso de óleo gerado pela manufatura ou a importação de petróleo, fazendo com que o mesmo óleo
seja reaproveitado várias vezes, e que através de uma reciclagem bem realizada pelos postos de serviços de troca de óleo e coletas seletivas, evitam o seu descarte
incorreto, não poluindo o ar e a água com um resíduo tóxico como esse, ajudando no crescimento da sustentabilidade do país influenciando na economia.

REFERENCIAS
1. ALF, PAZ; et al. O ciclo sustentável do óleo lubrificante. Faculdade promove, 2020. 2. BACHA, M; et al. Considerações teóricas sobre o conceito de
sustentabilidade. Seget, 2010. 3. GUSMÃO, S. Oficina Trata sobre Rerrefino de Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado, MMA, 2008.
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4356497 - LARISSA FERNANDA DOS SANTOS FLORENCIO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A crise do coronavírus e o impacto na empresa Bons alimentos

INTRODUCAO
Nem sempre a tecnologia é o segredo do sucesso de uma organização. O Brasil desenvolveu e mantém a melhor tecnologia do mundo para a produção de sementes
de soja em ambiente tropical, e em destaque está a empresa Bons Alimentos ltda, porém, o corona vírus provocou sérios conflitos nos projetos futuros da empresa.

OBJETIVOS
Identificar as principais estratégias a serem desenvolvidas para imediato retorno no processo de desenvolvimento de grãos e retomada dos investimentos,
garantindo à sociedade uma prestação de serviço com clareza e objetividade, com foco na rentabilidade social e ambiental. Assim reduzindo custos, aumentando
lucros e proporcionando satisfação a todos os envolvidos.

METODOLOGIA

A evidência que mais de 70%, conforme pesquisadores, de que a produção de grãos depende de pesquisas, não pode ser permitido que fatores externos e alheios ao
negócio revertam o sucesso esperado das pesquisas realizadas. A pandemia causou um regresso muito acentuado em todas as estratégias previstas. Desta forma,
estudos deverão ser realizados rapidamente para reversão desse processo e readequação das linhas de pesquisas, mesmo durante e após a pandemia. Foram feitos
diversos levantamentos por técnicos e pesquisadores para buscarem alternativas de implementação de viabilidade econômica nos estudos realizados.

RESULTADOS
Em pesquisas realizadas, verificamos que, nossos concorrentes falham na logística de seus produtos e não se preparam para os momentos e situações inesperadas
como por exemplo, no momento atual econômico. A empresa Bons Alimentos ltda, tem como foco estratégico de sempre estar à frente do mercado e de como a
empresa deve agir mediante diferentes situações, pensando em resultados diferentes e que tende a se destacar.

CONCLUSOES

A gestão de qualidade está ligada a estratégia do negócio, desde a administração até o produto, e desta forma, será possível a reversão da situação imposta na
organização. A política de qualidade atual tem foco para que todos os produtos cheguem com a qualidade máxima exigida pela empresa e com confiança na marca
o que acabar por ser também um diferencial. Visto que na agroindústria não houve paralisação, concluímos que todos esses aspectos avaliados estão sendo
decisivos para a garantia do fluxo de comercialização de todos produtos derivados.

REFERENCIAS
Marcos Araújo, O segredo do grão, 1ª edição, Editora: Gazeta do povo 2017. Tuneo Sediyama, Felipe Silva e Aluízio Borém, Soja do Plantio à Colheita, 1ª edição
Editora: Editora UFV,2015. Argemiro Luis, Patricia Kettenhuber, Aspectos do agronegócio no Brasil, 1ª edição, Editora: Unijui, 2008.
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4441249 - AMANDA ROSA OLIVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A crise do coronavírus e o impacto na empresa Bons alimentos

INTRODUCAO
Nem sempre a tecnologia é o segredo do sucesso de uma organização. O Brasil desenvolveu e mantém a melhor tecnologia do mundo para a produção de sementes
de soja em ambiente tropical, e em destaque está a empresa Bons Alimentos ltda, porém, o corona vírus provocou sérios conflitos nos projetos futuros da empresa.

OBJETIVOS
Identificar as principais estratégias a serem desenvolvidas para imediato retorno no processo de desenvolvimento de grãos e retomada dos investimentos,
garantindo à sociedade uma prestação de serviço com clareza e objetividade, com foco na rentabilidade social e ambiental. Assim reduzindo custos, aumentando
lucros e proporcionando satisfação a todos os envolvidos.

METODOLOGIA

A evidência que mais de 70%, conforme pesquisadores, de que a produção de grãos depende de pesquisas, não pode ser permitido que fatores externos e alheios ao
negócio revertam o sucesso esperado das pesquisas realizadas. A pandemia causou um regresso muito acentuado em todas as estratégias previstas. Desta forma,
estudos deverão ser realizados rapidamente para reversão desse processo e readequação das linhas de pesquisas, mesmo durante e após a pandemia. Foram feitos
diversos levantamentos por técnicos e pesquisadores para buscarem alternativas de implementação de viabilidade econômica nos estudos realizados.

RESULTADOS
Em pesquisas realizadas, verificamos que, nossos concorrentes falham na logística de seus produtos e não se preparam para os momentos e situações inesperadas
como por exemplo, no momento atual econômico. A empresa Bons Alimentos ltda, tem como foco estratégico de sempre estar à frente do mercado e de como a
empresa deve agir mediante diferentes situações, pensando em resultados diferentes e que tende a se destacar.

CONCLUSOES

A gestão de qualidade está ligada a estratégia do negócio, desde a administração até o produto, e desta forma, será possível a reversão da situação imposta na
organização. A política de qualidade atual tem foco para que todos os produtos cheguem com a qualidade máxima exigida pela empresa e com confiança na marca
o que acabar por ser também um diferencial. Visto que na agroindústria não houve paralisação, concluímos que todos esses aspectos avaliados estão sendo
decisivos para a garantia do fluxo de comercialização de todos produtos derivados.

REFERENCIAS
Marcos Araújo, O segredo do grão, 1ª edição, Editora: Gazeta do povo 2017. Tuneo Sediyama, Felipe Silva e Aluízio Borém, Soja do Plantio à Colheita, 1ª edição
Editora: Editora UFV,2015. Argemiro Luis, Patricia Kettenhuber, Aspectos do agronegócio no Brasil, 1ª edição, Editora: Unijui, 2008.
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4441893 - CRISTIANE MARQUES PEREIRA CARVALHO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A crise do coronavírus e o impacto na empresa Bons alimentos

INTRODUCAO
Nem sempre a tecnologia é o segredo do sucesso de uma organização. O Brasil desenvolveu e mantém a melhor tecnologia do mundo para a produção de sementes
de soja em ambiente tropical, e em destaque está a empresa Bons Alimentos ltda, porém, o corona vírus provocou sérios conflitos nos projetos futuros da empresa.

OBJETIVOS
Identificar as principais estratégias a serem desenvolvidas para imediato retorno no processo de desenvolvimento de grãos e retomada dos investimentos,
garantindo à sociedade uma prestação de serviço com clareza e objetividade, com foco na rentabilidade social e ambiental. Assim reduzindo custos, aumentando
lucros e proporcionando satisfação a todos os envolvidos.

METODOLOGIA

A evidência que mais de 70%, conforme pesquisadores, de que a produção de grãos depende de pesquisas, não pode ser permitido que fatores externos e alheios ao
negócio revertam o sucesso esperado das pesquisas realizadas. A pandemia causou um regresso muito acentuado em todas as estratégias previstas. Desta forma,
estudos deverão ser realizados rapidamente para reversão desse processo e readequação das linhas de pesquisas, mesmo durante e após a pandemia. Foram feitos
diversos levantamentos por técnicos e pesquisadores para buscarem alternativas de implementação de viabilidade econômica nos estudos realizados.

RESULTADOS
Em pesquisas realizadas, verificamos que, nossos concorrentes falham na logística de seus produtos e não se preparam para os momentos e situações inesperadas
como por exemplo, no momento atual econômico. A empresa Bons Alimentos ltda, tem como foco estratégico de sempre estar à frente do mercado e de como a
empresa deve agir mediante diferentes situações, pensando em resultados diferentes e que tende a se destacar.

CONCLUSOES

A gestão de qualidade está ligada a estratégia do negócio, desde a administração até o produto, e desta forma, será possível a reversão da situação imposta na
organização. A política de qualidade atual tem foco para que todos os produtos cheguem com a qualidade máxima exigida pela empresa e com confiança na marca
o que acabar por ser também um diferencial. Visto que na agroindústria não houve paralisação, concluímos que todos esses aspectos avaliados estão sendo
decisivos para a garantia do fluxo de comercialização de todos produtos derivados.

REFERENCIAS
Marcos Araújo, O segredo do grão, 1ª edição, Editora: Gazeta do povo 2017. Tuneo Sediyama, Felipe Silva e Aluízio Borém, Soja do Plantio à Colheita, 1ª edição
Editora: Editora UFV,2015. Argemiro Luis, Patricia Kettenhuber, Aspectos do agronegócio no Brasil, 1ª edição, Editora: Unijui, 2008.
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4450132 - TIAGO SOUZA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A crise do coronavírus e o impacto na empresa Bons alimentos

INTRODUCAO
Nem sempre a tecnologia é o segredo do sucesso de uma organização. O Brasil desenvolveu e mantém a melhor tecnologia do mundo para a produção de sementes
de soja em ambiente tropical, e em destaque está a empresa Bons Alimentos ltda, porém, o corona vírus provocou sérios conflitos nos projetos futuros da empresa.

OBJETIVOS
Identificar as principais estratégias a serem desenvolvidas para imediato retorno no processo de desenvolvimento de grãos e retomada dos investimentos,
garantindo à sociedade uma prestação de serviço com clareza e objetividade, com foco na rentabilidade social e ambiental. Assim reduzindo custos, aumentando
lucros e proporcionando satisfação a todos os envolvidos.

METODOLOGIA

A evidência que mais de 70%, conforme pesquisadores, de que a produção de grãos depende de pesquisas, não pode ser permitido que fatores externos e alheios ao
negócio revertam o sucesso esperado das pesquisas realizadas. A pandemia causou um regresso muito acentuado em todas as estratégias previstas. Desta forma,
estudos deverão ser realizados rapidamente para reversão desse processo e readequação das linhas de pesquisas, mesmo durante e após a pandemia. Foram feitos
diversos levantamentos por técnicos e pesquisadores para buscarem alternativas de implementação de viabilidade econômica nos estudos realizados.

RESULTADOS
Em pesquisas realizadas, verificamos que, nossos concorrentes falham na logística de seus produtos e não se preparam para os momentos e situações inesperadas
como por exemplo, no momento atual econômico. A empresa Bons Alimentos ltda, tem como foco estratégico de sempre estar à frente do mercado e de como a
empresa deve agir mediante diferentes situações, pensando em resultados diferentes e que tende a se destacar.

CONCLUSOES

A gestão de qualidade está ligada a estratégia do negócio, desde a administração até o produto, e desta forma, será possível a reversão da situação imposta na
organização. A política de qualidade atual tem foco para que todos os produtos cheguem com a qualidade máxima exigida pela empresa e com confiança na marca
o que acabar por ser também um diferencial. Visto que na agroindústria não houve paralisação, concluímos que todos esses aspectos avaliados estão sendo
decisivos para a garantia do fluxo de comercialização de todos produtos derivados.

REFERENCIAS
Marcos Araújo, O segredo do grão, 1ª edição, Editora: Gazeta do povo 2017. Tuneo Sediyama, Felipe Silva e Aluízio Borém, Soja do Plantio à Colheita, 1ª edição
Editora: Editora UFV,2015. Argemiro Luis, Patricia Kettenhuber, Aspectos do agronegócio no Brasil, 1ª edição, Editora: Unijui, 2008.
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1658468 - JORGE BATISTA DE SOBRAL JUNIOR 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A pandemia do corona vírus e as estratégias de atendimento ao cliente

INTRODUCAO

Mesmo com todas as vantagens do atendimento online não se pode esquecer que o mais importante para o cliente é a empatia, ainda mais nesse momento, em que
o contato humano está em falta. Em meio ao isolamento social, fomos obrigados a aprender lidar com a tecnologia, algo que nos agrega no dia a dia. Nesse cenário,
observa-se que as empresas que estavam preparadas para reagir rapidamente a crise gerada pela pandemia, foram aquelas que já contavam com uma boa
infraestrutura de atendimento digital.

OBJETIVOS

A identificação e depois a implementação de estratégias que atendam ao desejo do cliente diante de cenários em crise, mais especificamente, em função do corona
vírus, nos conduz a buscar metodologias constantes para satisfazer as necessidades de nossos clientes através da participação de nossos colaboradores, com
segurança, agilidade e respeito, buscando preservar a saúde de todos. O estudo tem como objetivo demonstrar eficiência do atendimento durante a pandemia, para
obter um sucesso que garanta não só a satisfação do cliente, mas também a da empresa.

METODOLOGIA
Acompanhando as pesquisas que evidenciaram quedas de mais de 70% nas vendas dos estabelecimentos comerciais, foi possível observar a falta de novas técnicas
de atrair os clientes neste momento de pandemia, técnicas essas que venham de encontro as necessidades adaptadas para o atual momento.

RESULTADOS

A evidência do ocorrido no início da pandemia de que tivemos uma queda considerável nos negócios em função do isolamento social que foi imposto à sociedade
perante a proporção que o covid-19 havia se espalhado, também evidenciou-se que diante desse cenário criou-se novas estratégias de venda, tendo como foco o
delivery, aperfeiçoou-se esse atendimento, para que assim o cliente conseguisse ter acesso com segurança a seus produtos. Ainda assim, muitos continuaram com
suas rotinas de trabalho, mesmo durante a pandemia, reconhecidos como profissão, via lei federal regulamentada em 2009, os motoboys, foram muito utilizados
como estratégia de atendimento e desta forma valorizados por uma parcela da sociedade.

CONCLUSOES

Ao atender o consumidor tivemos que aprender a sorrir com os olhos, em função do uso das máscaras; foi necessário encontrar formas de expressar vontade em
atender. O foco está em como promover essa satisfação. Pensar com a cabeça do cliente e tentar prever suas necessidades e comportamentos e oferecer soluções
antes mesmo do surgimento das demandas tornou-se o diferencial nesse mercado amplo e competitivo. Em tempos de pandemia, foi necessário adaptarmos novas
práticas no atendimento ao cliente. Neste período de distanciamento social a demanda por telefone aumentou muito, o perfil do consumidor também mudou.

REFERENCIAS
https://blog.deskmanager.com.br/atendimento-ao-cliente-na-pandemia/ https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/04/ Chiavenato, Idalberto.
Introdução a Teoria Geral da administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004
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4343018 - RAQUEL DE SOUZA FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A pandemia do corona vírus e as estratégias de atendimento ao cliente

INTRODUCAO

Mesmo com todas as vantagens do atendimento online não se pode esquecer que o mais importante para o cliente é a empatia, ainda mais nesse momento, em que
o contato humano está em falta. Em meio ao isolamento social, fomos obrigados a aprender lidar com a tecnologia, algo que nos agrega no dia a dia. Nesse cenário,
observa-se que as empresas que estavam preparadas para reagir rapidamente a crise gerada pela pandemia, foram aquelas que já contavam com uma boa
infraestrutura de atendimento digital.

OBJETIVOS

A identificação e depois a implementação de estratégias que atendam ao desejo do cliente diante de cenários em crise, mais especificamente, em função do corona
vírus, nos conduz a buscar metodologias constantes para satisfazer as necessidades de nossos clientes através da participação de nossos colaboradores, com
segurança, agilidade e respeito, buscando preservar a saúde de todos. O estudo tem como objetivo demonstrar eficiência do atendimento durante a pandemia, para
obter um sucesso que garanta não só a satisfação do cliente, mas também a da empresa.

METODOLOGIA
Acompanhando as pesquisas que evidenciaram quedas de mais de 70% nas vendas dos estabelecimentos comerciais, foi possível observar a falta de novas técnicas
de atrair os clientes neste momento de pandemia, técnicas essas que venham de encontro as necessidades adaptadas para o atual momento.

RESULTADOS

A evidência do ocorrido no início da pandemia de que tivemos uma queda considerável nos negócios em função do isolamento social que foi imposto à sociedade
perante a proporção que o covid-19 havia se espalhado, também evidenciou-se que diante desse cenário criou-se novas estratégias de venda, tendo como foco o
delivery, aperfeiçoou-se esse atendimento, para que assim o cliente conseguisse ter acesso com segurança a seus produtos. Ainda assim, muitos continuaram com
suas rotinas de trabalho, mesmo durante a pandemia, reconhecidos como profissão, via lei federal regulamentada em 2009, os motoboys, foram muito utilizados
como estratégia de atendimento e desta forma valorizados por uma parcela da sociedade.

CONCLUSOES

Ao atender o consumidor tivemos que aprender a sorrir com os olhos, em função do uso das máscaras; foi necessário encontrar formas de expressar vontade em
atender. O foco está em como promover essa satisfação. Pensar com a cabeça do cliente e tentar prever suas necessidades e comportamentos e oferecer soluções
antes mesmo do surgimento das demandas tornou-se o diferencial nesse mercado amplo e competitivo. Em tempos de pandemia, foi necessário adaptarmos novas
práticas no atendimento ao cliente. Neste período de distanciamento social a demanda por telefone aumentou muito, o perfil do consumidor também mudou.

REFERENCIAS
https://blog.deskmanager.com.br/atendimento-ao-cliente-na-pandemia/ https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/04/ Chiavenato, Idalberto.
Introdução a Teoria Geral da administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004
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4343026 - BEATRIZ SANTOS COSTA SABINO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A pandemia do corona vírus e as estratégias de atendimento ao cliente

INTRODUCAO

Mesmo com todas as vantagens do atendimento online não se pode esquecer que o mais importante para o cliente é a empatia, ainda mais nesse momento, em que
o contato humano está em falta. Em meio ao isolamento social, fomos obrigados a aprender lidar com a tecnologia, algo que nos agrega no dia a dia. Nesse cenário,
observa-se que as empresas que estavam preparadas para reagir rapidamente a crise gerada pela pandemia, foram aquelas que já contavam com uma boa
infraestrutura de atendimento digital.

OBJETIVOS

A identificação e depois a implementação de estratégias que atendam ao desejo do cliente diante de cenários em crise, mais especificamente, em função do corona
vírus, nos conduz a buscar metodologias constantes para satisfazer as necessidades de nossos clientes através da participação de nossos colaboradores, com
segurança, agilidade e respeito, buscando preservar a saúde de todos. O estudo tem como objetivo demonstrar eficiência do atendimento durante a pandemia, para
obter um sucesso que garanta não só a satisfação do cliente, mas também a da empresa.

METODOLOGIA
Acompanhando as pesquisas que evidenciaram quedas de mais de 70% nas vendas dos estabelecimentos comerciais, foi possível observar a falta de novas técnicas
de atrair os clientes neste momento de pandemia, técnicas essas que venham de encontro as necessidades adaptadas para o atual momento.

RESULTADOS

A evidência do ocorrido no início da pandemia de que tivemos uma queda considerável nos negócios em função do isolamento social que foi imposto à sociedade
perante a proporção que o covid-19 havia se espalhado, também evidenciou-se que diante desse cenário criou-se novas estratégias de venda, tendo como foco o
delivery, aperfeiçoou-se esse atendimento, para que assim o cliente conseguisse ter acesso com segurança a seus produtos. Ainda assim, muitos continuaram com
suas rotinas de trabalho, mesmo durante a pandemia, reconhecidos como profissão, via lei federal regulamentada em 2009, os motoboys, foram muito utilizados
como estratégia de atendimento e desta forma valorizados por uma parcela da sociedade.

CONCLUSOES

Ao atender o consumidor tivemos que aprender a sorrir com os olhos, em função do uso das máscaras; foi necessário encontrar formas de expressar vontade em
atender. O foco está em como promover essa satisfação. Pensar com a cabeça do cliente e tentar prever suas necessidades e comportamentos e oferecer soluções
antes mesmo do surgimento das demandas tornou-se o diferencial nesse mercado amplo e competitivo. Em tempos de pandemia, foi necessário adaptarmos novas
práticas no atendimento ao cliente. Neste período de distanciamento social a demanda por telefone aumentou muito, o perfil do consumidor também mudou.

REFERENCIAS
https://blog.deskmanager.com.br/atendimento-ao-cliente-na-pandemia/ https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/04/ Chiavenato, Idalberto.
Introdução a Teoria Geral da administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004
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4345525 - ALINE TENORIO CIRQUEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO A pandemia do corona vírus e as estratégias de atendimento ao cliente

INTRODUCAO

Mesmo com todas as vantagens do atendimento online não se pode esquecer que o mais importante para o cliente é a empatia, ainda mais nesse momento, em que
o contato humano está em falta. Em meio ao isolamento social, fomos obrigados a aprender lidar com a tecnologia, algo que nos agrega no dia a dia. Nesse cenário,
observa-se que as empresas que estavam preparadas para reagir rapidamente a crise gerada pela pandemia, foram aquelas que já contavam com uma boa
infraestrutura de atendimento digital.

OBJETIVOS

A identificação e depois a implementação de estratégias que atendam ao desejo do cliente diante de cenários em crise, mais especificamente, em função do corona
vírus, nos conduz a buscar metodologias constantes para satisfazer as necessidades de nossos clientes através da participação de nossos colaboradores, com
segurança, agilidade e respeito, buscando preservar a saúde de todos. O estudo tem como objetivo demonstrar eficiência do atendimento durante a pandemia, para
obter um sucesso que garanta não só a satisfação do cliente, mas também a da empresa.

METODOLOGIA
Acompanhando as pesquisas que evidenciaram quedas de mais de 70% nas vendas dos estabelecimentos comerciais, foi possível observar a falta de novas técnicas
de atrair os clientes neste momento de pandemia, técnicas essas que venham de encontro as necessidades adaptadas para o atual momento.

RESULTADOS

A evidência do ocorrido no início da pandemia de que tivemos uma queda considerável nos negócios em função do isolamento social que foi imposto à sociedade
perante a proporção que o covid-19 havia se espalhado, também evidenciou-se que diante desse cenário criou-se novas estratégias de venda, tendo como foco o
delivery, aperfeiçoou-se esse atendimento, para que assim o cliente conseguisse ter acesso com segurança a seus produtos. Ainda assim, muitos continuaram com
suas rotinas de trabalho, mesmo durante a pandemia, reconhecidos como profissão, via lei federal regulamentada em 2009, os motoboys, foram muito utilizados
como estratégia de atendimento e desta forma valorizados por uma parcela da sociedade.

CONCLUSOES

Ao atender o consumidor tivemos que aprender a sorrir com os olhos, em função do uso das máscaras; foi necessário encontrar formas de expressar vontade em
atender. O foco está em como promover essa satisfação. Pensar com a cabeça do cliente e tentar prever suas necessidades e comportamentos e oferecer soluções
antes mesmo do surgimento das demandas tornou-se o diferencial nesse mercado amplo e competitivo. Em tempos de pandemia, foi necessário adaptarmos novas
práticas no atendimento ao cliente. Neste período de distanciamento social a demanda por telefone aumentou muito, o perfil do consumidor também mudou.

REFERENCIAS
https://blog.deskmanager.com.br/atendimento-ao-cliente-na-pandemia/ https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/04/ Chiavenato, Idalberto.
Introdução a Teoria Geral da administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004
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Alberto dos Santos

TITULO A pandemia do corona vírus e as estratégias de atendimento ao cliente

INTRODUCAO

Mesmo com todas as vantagens do atendimento online não se pode esquecer que o mais importante para o cliente é a empatia, ainda mais nesse momento, em que
o contato humano está em falta. Em meio ao isolamento social, fomos obrigados a aprender lidar com a tecnologia, algo que nos agrega no dia a dia. Nesse cenário,
observa-se que as empresas que estavam preparadas para reagir rapidamente a crise gerada pela pandemia, foram aquelas que já contavam com uma boa
infraestrutura de atendimento digital.

OBJETIVOS

A identificação e depois a implementação de estratégias que atendam ao desejo do cliente diante de cenários em crise, mais especificamente, em função do corona
vírus, nos conduz a buscar metodologias constantes para satisfazer as necessidades de nossos clientes através da participação de nossos colaboradores, com
segurança, agilidade e respeito, buscando preservar a saúde de todos. O estudo tem como objetivo demonstrar eficiência do atendimento durante a pandemia, para
obter um sucesso que garanta não só a satisfação do cliente, mas também a da empresa.

METODOLOGIA
Acompanhando as pesquisas que evidenciaram quedas de mais de 70% nas vendas dos estabelecimentos comerciais, foi possível observar a falta de novas técnicas
de atrair os clientes neste momento de pandemia, técnicas essas que venham de encontro as necessidades adaptadas para o atual momento.

RESULTADOS

A evidência do ocorrido no início da pandemia de que tivemos uma queda considerável nos negócios em função do isolamento social que foi imposto à sociedade
perante a proporção que o covid-19 havia se espalhado, também evidenciou-se que diante desse cenário criou-se novas estratégias de venda, tendo como foco o
delivery, aperfeiçoou-se esse atendimento, para que assim o cliente conseguisse ter acesso com segurança a seus produtos. Ainda assim, muitos continuaram com
suas rotinas de trabalho, mesmo durante a pandemia, reconhecidos como profissão, via lei federal regulamentada em 2009, os motoboys, foram muito utilizados
como estratégia de atendimento e desta forma valorizados por uma parcela da sociedade.

CONCLUSOES

Ao atender o consumidor tivemos que aprender a sorrir com os olhos, em função do uso das máscaras; foi necessário encontrar formas de expressar vontade em
atender. O foco está em como promover essa satisfação. Pensar com a cabeça do cliente e tentar prever suas necessidades e comportamentos e oferecer soluções
antes mesmo do surgimento das demandas tornou-se o diferencial nesse mercado amplo e competitivo. Em tempos de pandemia, foi necessário adaptarmos novas
práticas no atendimento ao cliente. Neste período de distanciamento social a demanda por telefone aumentou muito, o perfil do consumidor também mudou.

REFERENCIAS
https://blog.deskmanager.com.br/atendimento-ao-cliente-na-pandemia/ https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/04/ Chiavenato, Idalberto.
Introdução a Teoria Geral da administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004
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Alberto dos Santos

TITULO A pandemia do corona vírus e as estratégias de atendimento ao cliente

INTRODUCAO

Mesmo com todas as vantagens do atendimento online não se pode esquecer que o mais importante para o cliente é a empatia, ainda mais nesse momento, em que
o contato humano está em falta. Em meio ao isolamento social, fomos obrigados a aprender lidar com a tecnologia, algo que nos agrega no dia a dia. Nesse cenário,
observa-se que as empresas que estavam preparadas para reagir rapidamente a crise gerada pela pandemia, foram aquelas que já contavam com uma boa
infraestrutura de atendimento digital.

OBJETIVOS

A identificação e depois a implementação de estratégias que atendam ao desejo do cliente diante de cenários em crise, mais especificamente, em função do corona
vírus, nos conduz a buscar metodologias constantes para satisfazer as necessidades de nossos clientes através da participação de nossos colaboradores, com
segurança, agilidade e respeito, buscando preservar a saúde de todos. O estudo tem como objetivo demonstrar eficiência do atendimento durante a pandemia, para
obter um sucesso que garanta não só a satisfação do cliente, mas também a da empresa.

METODOLOGIA
Acompanhando as pesquisas que evidenciaram quedas de mais de 70% nas vendas dos estabelecimentos comerciais, foi possível observar a falta de novas técnicas
de atrair os clientes neste momento de pandemia, técnicas essas que venham de encontro as necessidades adaptadas para o atual momento.

RESULTADOS

A evidência do ocorrido no início da pandemia de que tivemos uma queda considerável nos negócios em função do isolamento social que foi imposto à sociedade
perante a proporção que o covid-19 havia se espalhado, também evidenciou-se que diante desse cenário criou-se novas estratégias de venda, tendo como foco o
delivery, aperfeiçoou-se esse atendimento, para que assim o cliente conseguisse ter acesso com segurança a seus produtos. Ainda assim, muitos continuaram com
suas rotinas de trabalho, mesmo durante a pandemia, reconhecidos como profissão, via lei federal regulamentada em 2009, os motoboys, foram muito utilizados
como estratégia de atendimento e desta forma valorizados por uma parcela da sociedade.

CONCLUSOES

Ao atender o consumidor tivemos que aprender a sorrir com os olhos, em função do uso das máscaras; foi necessário encontrar formas de expressar vontade em
atender. O foco está em como promover essa satisfação. Pensar com a cabeça do cliente e tentar prever suas necessidades e comportamentos e oferecer soluções
antes mesmo do surgimento das demandas tornou-se o diferencial nesse mercado amplo e competitivo. Em tempos de pandemia, foi necessário adaptarmos novas
práticas no atendimento ao cliente. Neste período de distanciamento social a demanda por telefone aumentou muito, o perfil do consumidor também mudou.

REFERENCIAS
https://blog.deskmanager.com.br/atendimento-ao-cliente-na-pandemia/ https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/04/ Chiavenato, Idalberto.
Introdução a Teoria Geral da administração, 7ª edição. Editora: Elsevier, 2004
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Andre Luis Ulrich Pinto

TITULO A Natureza Constitutiva do Lançamento Tributário

INTRODUCAO

A natureza do ato administrativo de lançamento tributário provoca polêmica na doutrina do direito tributário. Uma análise dos textos científicos que tratam sobre o
tema revela a existência das seguintes correntes doutrinárias: (i) aquela que defende a natureza declaratória do lançamento; e (ii) aquela que defende a natureza
constitutiva do lançamento. O cerne da controvérsia reside na compreensão sobre a fenomenologia da incidência da norma jurídica tributária e, consequentemente,
a definição do momento em que o crédito tributário é constituído. Melhor explicando, aqueles que defendem a natureza declaratória do lançamento, assim o fazem
com base na ideia de que a norma jurídica incide de forma automática e infalível com a ocorrência do fato gerador no mundo do ser. Por outro lado, aqueles que
defendem a natureza constitutiva do lançamento, afirmam que a incidência da norma jurídica depende de um ato de aplicação do direito.

OBJETIVOS
O objetivo do presente trabalho é proceder à revisão bibliográfica do Trabalho de Conclusão de curso apresentado pela aluna Vanessa Hessel, com foco na dúvida
interpretativa relacionada à natureza constitutiva do lançamento tributário.

METODOLOGIA O presente estudo se baseia no método bibliográfico.

RESULTADOS

Com base na filosofia da linguagem, é possível afirmar que a linguagem cria a realidade, aqui compreendida tanto a realidade social quanto a realidade do direito
positivo, que se apresentam como dois corpos de linguagem distintos. Dessa forma, merece destaque a diferença entre fatos e eventos, uma vez que estes são
meros acontecimentos desprovidos de linguagem, enquanto aqueles são relatos linguísticos e dependem de linguagem para a sua constituição. É possível, ainda,
qualificar o fato como social, jurídico, econômico, contábil, dependendo da camada de linguagem na qual o relato linguístico estiver inserido. Assim, para que um
fato possa ser considerado fato jurídico, é necessária sua constituição em relato linguístico emitido por sujeito com linguagem competente, de acordo com um
procedimento previsto pelo sistema. A noção destas premissas filosóficas é imprescindível para compreensão da fenomenologia da incidência das normas jurídicas
tributárias e da classificação das normas jurídicas como gerais e abstratas ou individuais e concretas.

CONCLUSOES

O estudo da incidência da norma jurídica tributária depende do ato de aplicação a ser realizado por sujeito habilitado pelo sistema, que deverá verificar a subsunção
do fato social à descrição hipotética prescrita no antecedente de norma geral e abstrata e, então, constituir o fato jurídico tributário que se apresentará como
antecedente de norma jurídica individual e concreta. É a partir da constituição do fato jurídico por linguagem competente que incide a norma jurídica e surge, por
força de imputação deôntica, a relação jurídica tributária, com seu núcleo, o crédito tributário.

REFERENCIAS
CARVALHO, Aurora Tomazini de. Curso de teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico. 2. ed. rev. São Paulo: Noeses, 2010. CARVALHO, Paulo de
Barros. Direito Tributário: Linguagem e Método. 4 ed. São Paulo: Noeses, 2011. HESSEL, Vanessa. Lançamento Tributário. Trabalho de Conclusão de Curso
(Graduação em Direito) – UNISA, São Paulo, 2019. SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
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Sergio Paulo Jozely de Souza

TITULO VERIFICAÇÃO DA EFICACIA DA AURICULOTERAPIA NA DOR LOMBAR: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A lombalgia ou dor lombar é uma das principais alterações musculoesquelética que se manifesta como dor na área entre a parte inferior da coluna, o ultimo arco
costal e a prega glútea. Estima-se que 80% da população apresentam ou apresentarão dor lombar em algum momento da vida sem que haja uma alteração
anatômica. A auriculoterapia é uma conceito que inclui o diagnóstico e tratamento através do pavilhão auricular. Estas ações acontecem através do estimulo
cutâneo que induz a uma resposta corporal que se manifestará como alterações neurológicas, hormonais e imunológicas. Estudos evidenciam que a auriculoterapia
auxilia a recuperação, prevenção da dor lombar e melhora da qualidade de vida.

OBJETIVOS Pesquisar na literatura os resultados relacionando auriculoterapia na lombalgia.

METODOLOGIA O presente projeto de revisão de literatura, pretende utilizar artigos científicos das bases de dados MEDLINE, PEDro, LILACS, BVS, SciELO, no período de 2015 a 2020.

RESULTADOS Em andamento. Os estudos pesquisados, até o momento, sugerem que a auriculoterapia minimizam a dor lombar.

CONCLUSOES
Em andamento. Os artigos pesquisados até o presente momento, sugerem que a auriculoterapia é um recurso eficaz que visam a melhora da dor lombar e
capacidade funcional, contribuindo para melhoria da qualidade de vida.

REFERENCIAS

1. Graça BC, Nascimento VF, Felipe M, Andrade AC, Atanaka M, Terças-trettel AC. Uso da auriculoterapia no controle da lombalgia, ansiedade e estresse de
profissionais do sistema penitenciário. Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor [internet] 2020; 3(2):142-6. 2. Ushinohama Andrea, Cunha Bianca P., Costa
Leonardo O. P., Barela Ana M. F., Freitas Paulo B. de. Effect of a single session of ear acupuncture on pain intensity and postural control in individuals with chronic
low back pain: a randomized controlled trial. Braz. J. Phys. Ther. [Internet]. 2016 ago. (20) 3. HOU, P.W.; HSU, H.C.; LIN, Y.W.; TANG, N.Y.; CHENG, C.Y.; HSIEH, C.L.
The History, Mechanism, and Clinical Application of Auricular Therapy in Traditional Chinese Medicine. 2015.
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Alberto dos Santos

TITULO Covid 19. Do fracasso ao sucesso da gestão empresarial.

INTRODUCAO

Por conta da pandemia COVID-19 as empresas tiveram de se adaptar e desenvolver um novo plano pensando completamente diferente, focando ainda mais nos
clientes, o “novo normal” mudou o padrão dos consumidores, o que era comum antes de vendas físicas mudou boa parte para online, agora será necessário ter uma
estratégia para esse tipo de venda. Estratégias foram desenvolvidas, tentando adaptar as ferramenta de gestão utilizadas para fazer a análise de mercado, sendo
agora muito importante à organização realizar essa analise, pois ela auxilia no planejamento das constantes mudanças e assim podem definir melhor os resultados
a serem alcançados.

OBJETIVOS
O Objetivo é demonstrar, avaliar e mostrar como as organizações devem se prepararem diante dos diferentes cenários após a pandemia e entender como é o
comportamento do consumidor com essas mudanças pensando em colocar o cliente como centro da estratégia estabelecida pela empresa.

METODOLOGIA

Estudos demonstraram que mais de 90% das empresas no Brasil relataram problemas de sustentabilidade durante a pandemia motivado pela mudança de hábitos
dos consumidores; a principal causa evidenciada foi o distanciamento social, onde as pessoas deixaram de frequentar as lojas presencialmente, porém não
deixaram de consumir, mudaram apenas para a plataforma digital, tanto para aplicativos de celulares quantos para sites online, as empresas que não tinham essa
modalidade precisaram se adaptar rapidamente para não perde seus negócios. E foi perceptível que essa estratégia deu certo pois a venda de produtos online
aumentou significativamente. Desta forma, a grande preocupação tem foco na pós pandemia, que, aparentemente, será crítica a sobrevivência das empresas.

RESULTADOS

Usando adequadamente todas as ferramentas de geração de resultados, análise de performance, estudo de viabilidade econômica para novos investimentos,
mesmo com a pandemia a empresa terá avanço nas vendas e conseguirá atingir as metas e objetivos. Fazendo uma analise do perfil dos consumidores que nunca
tinham feito compras online poderá atrair muito mais clientes; para isso as plataformas digitais devem estar sempre preparadas e atualizadas para receber esse
público de forma que seja de fácil acesso.

CONCLUSOES

É possível a obtenção de resultados positivos de acordo com as expectativas dos gestores. Para a empresa ter sucesso é necessário que ela tenha um conjunto de
estratégias preparadas e que ela saiba fazer a utilização dele de forma correta. Após uma crise mundial na saúde temos que avaliar quais dados é importante ser
analisado; serão necessários avaliar os impactos causados dentro da organização. É importante ver como foi o comportamento do consumidor durante esse período
de pandemia e atuar com forte foco na obtenção de ganhos previstos.

REFERENCIAS

https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/kleber-wedemann/38657/o-marketing-no-mundo-pos-pandemia.html https://lab.tnb.studio/estrategias-de-
marketing-para-o-pos-pandemia/#:~:text=Identificar%20os%20gostos%20e%20prefer%C3%AAncias,essenciais%20de%20marketing%20p%C3%B3s%2Dpandemia.
Azevedo, Abaetê de; Pomeranz, Ricardo Marketing de Resultados / Abaetê de Azevedo e Ricardo Pomeranz 2004 – São Paulo – M.Books do Brasil Editora Ltda. 1.
Marketing
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Alberto dos Santos

TITULO Covid 19. Do fracasso ao sucesso da gestão empresarial.

INTRODUCAO

Por conta da pandemia COVID-19 as empresas tiveram de se adaptar e desenvolver um novo plano pensando completamente diferente, focando ainda mais nos
clientes, o “novo normal” mudou o padrão dos consumidores, o que era comum antes de vendas físicas mudou boa parte para online, agora será necessário ter uma
estratégia para esse tipo de venda. Estratégias foram desenvolvidas, tentando adaptar as ferramenta de gestão utilizadas para fazer a análise de mercado, sendo
agora muito importante à organização realizar essa analise, pois ela auxilia no planejamento das constantes mudanças e assim podem definir melhor os resultados
a serem alcançados.

OBJETIVOS
O Objetivo é demonstrar, avaliar e mostrar como as organizações devem se prepararem diante dos diferentes cenários após a pandemia e entender como é o
comportamento do consumidor com essas mudanças pensando em colocar o cliente como centro da estratégia estabelecida pela empresa.

METODOLOGIA

Estudos demonstraram que mais de 90% das empresas no Brasil relataram problemas de sustentabilidade durante a pandemia motivado pela mudança de hábitos
dos consumidores; a principal causa evidenciada foi o distanciamento social, onde as pessoas deixaram de frequentar as lojas presencialmente, porém não
deixaram de consumir, mudaram apenas para a plataforma digital, tanto para aplicativos de celulares quantos para sites online, as empresas que não tinham essa
modalidade precisaram se adaptar rapidamente para não perde seus negócios. E foi perceptível que essa estratégia deu certo pois a venda de produtos online
aumentou significativamente. Desta forma, a grande preocupação tem foco na pós pandemia, que, aparentemente, será crítica a sobrevivência das empresas.

RESULTADOS

Usando adequadamente todas as ferramentas de geração de resultados, análise de performance, estudo de viabilidade econômica para novos investimentos,
mesmo com a pandemia a empresa terá avanço nas vendas e conseguirá atingir as metas e objetivos. Fazendo uma analise do perfil dos consumidores que nunca
tinham feito compras online poderá atrair muito mais clientes; para isso as plataformas digitais devem estar sempre preparadas e atualizadas para receber esse
público de forma que seja de fácil acesso.

CONCLUSOES

É possível a obtenção de resultados positivos de acordo com as expectativas dos gestores. Para a empresa ter sucesso é necessário que ela tenha um conjunto de
estratégias preparadas e que ela saiba fazer a utilização dele de forma correta. Após uma crise mundial na saúde temos que avaliar quais dados é importante ser
analisado; serão necessários avaliar os impactos causados dentro da organização. É importante ver como foi o comportamento do consumidor durante esse período
de pandemia e atuar com forte foco na obtenção de ganhos previstos.

REFERENCIAS

https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/kleber-wedemann/38657/o-marketing-no-mundo-pos-pandemia.html https://lab.tnb.studio/estrategias-de-
marketing-para-o-pos-pandemia/#:~:text=Identificar%20os%20gostos%20e%20prefer%C3%AAncias,essenciais%20de%20marketing%20p%C3%B3s%2Dpandemia.
Azevedo, Abaetê de; Pomeranz, Ricardo Marketing de Resultados / Abaetê de Azevedo e Ricardo Pomeranz 2004 – São Paulo – M.Books do Brasil Editora Ltda. 1.
Marketing
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Alberto dos Santos

TITULO Covid 19. Do fracasso ao sucesso da gestão empresarial.

INTRODUCAO

Por conta da pandemia COVID-19 as empresas tiveram de se adaptar e desenvolver um novo plano pensando completamente diferente, focando ainda mais nos
clientes, o “novo normal” mudou o padrão dos consumidores, o que era comum antes de vendas físicas mudou boa parte para online, agora será necessário ter uma
estratégia para esse tipo de venda. Estratégias foram desenvolvidas, tentando adaptar as ferramenta de gestão utilizadas para fazer a análise de mercado, sendo
agora muito importante à organização realizar essa analise, pois ela auxilia no planejamento das constantes mudanças e assim podem definir melhor os resultados
a serem alcançados.

OBJETIVOS
O Objetivo é demonstrar, avaliar e mostrar como as organizações devem se prepararem diante dos diferentes cenários após a pandemia e entender como é o
comportamento do consumidor com essas mudanças pensando em colocar o cliente como centro da estratégia estabelecida pela empresa.

METODOLOGIA

Estudos demonstraram que mais de 90% das empresas no Brasil relataram problemas de sustentabilidade durante a pandemia motivado pela mudança de hábitos
dos consumidores; a principal causa evidenciada foi o distanciamento social, onde as pessoas deixaram de frequentar as lojas presencialmente, porém não
deixaram de consumir, mudaram apenas para a plataforma digital, tanto para aplicativos de celulares quantos para sites online, as empresas que não tinham essa
modalidade precisaram se adaptar rapidamente para não perde seus negócios. E foi perceptível que essa estratégia deu certo pois a venda de produtos online
aumentou significativamente. Desta forma, a grande preocupação tem foco na pós pandemia, que, aparentemente, será crítica a sobrevivência das empresas.

RESULTADOS

Usando adequadamente todas as ferramentas de geração de resultados, análise de performance, estudo de viabilidade econômica para novos investimentos,
mesmo com a pandemia a empresa terá avanço nas vendas e conseguirá atingir as metas e objetivos. Fazendo uma analise do perfil dos consumidores que nunca
tinham feito compras online poderá atrair muito mais clientes; para isso as plataformas digitais devem estar sempre preparadas e atualizadas para receber esse
público de forma que seja de fácil acesso.

CONCLUSOES

É possível a obtenção de resultados positivos de acordo com as expectativas dos gestores. Para a empresa ter sucesso é necessário que ela tenha um conjunto de
estratégias preparadas e que ela saiba fazer a utilização dele de forma correta. Após uma crise mundial na saúde temos que avaliar quais dados é importante ser
analisado; serão necessários avaliar os impactos causados dentro da organização. É importante ver como foi o comportamento do consumidor durante esse período
de pandemia e atuar com forte foco na obtenção de ganhos previstos.

REFERENCIAS

https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/kleber-wedemann/38657/o-marketing-no-mundo-pos-pandemia.html https://lab.tnb.studio/estrategias-de-
marketing-para-o-pos-pandemia/#:~:text=Identificar%20os%20gostos%20e%20prefer%C3%AAncias,essenciais%20de%20marketing%20p%C3%B3s%2Dpandemia.
Azevedo, Abaetê de; Pomeranz, Ricardo Marketing de Resultados / Abaetê de Azevedo e Ricardo Pomeranz 2004 – São Paulo – M.Books do Brasil Editora Ltda. 1.
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Alberto dos Santos

TITULO Covid 19. Do fracasso ao sucesso da gestão empresarial.

INTRODUCAO

Por conta da pandemia COVID-19 as empresas tiveram de se adaptar e desenvolver um novo plano pensando completamente diferente, focando ainda mais nos
clientes, o “novo normal” mudou o padrão dos consumidores, o que era comum antes de vendas físicas mudou boa parte para online, agora será necessário ter uma
estratégia para esse tipo de venda. Estratégias foram desenvolvidas, tentando adaptar as ferramenta de gestão utilizadas para fazer a análise de mercado, sendo
agora muito importante à organização realizar essa analise, pois ela auxilia no planejamento das constantes mudanças e assim podem definir melhor os resultados
a serem alcançados.

OBJETIVOS
O Objetivo é demonstrar, avaliar e mostrar como as organizações devem se prepararem diante dos diferentes cenários após a pandemia e entender como é o
comportamento do consumidor com essas mudanças pensando em colocar o cliente como centro da estratégia estabelecida pela empresa.

METODOLOGIA

Estudos demonstraram que mais de 90% das empresas no Brasil relataram problemas de sustentabilidade durante a pandemia motivado pela mudança de hábitos
dos consumidores; a principal causa evidenciada foi o distanciamento social, onde as pessoas deixaram de frequentar as lojas presencialmente, porém não
deixaram de consumir, mudaram apenas para a plataforma digital, tanto para aplicativos de celulares quantos para sites online, as empresas que não tinham essa
modalidade precisaram se adaptar rapidamente para não perde seus negócios. E foi perceptível que essa estratégia deu certo pois a venda de produtos online
aumentou significativamente. Desta forma, a grande preocupação tem foco na pós pandemia, que, aparentemente, será crítica a sobrevivência das empresas.

RESULTADOS

Usando adequadamente todas as ferramentas de geração de resultados, análise de performance, estudo de viabilidade econômica para novos investimentos,
mesmo com a pandemia a empresa terá avanço nas vendas e conseguirá atingir as metas e objetivos. Fazendo uma analise do perfil dos consumidores que nunca
tinham feito compras online poderá atrair muito mais clientes; para isso as plataformas digitais devem estar sempre preparadas e atualizadas para receber esse
público de forma que seja de fácil acesso.

CONCLUSOES

É possível a obtenção de resultados positivos de acordo com as expectativas dos gestores. Para a empresa ter sucesso é necessário que ela tenha um conjunto de
estratégias preparadas e que ela saiba fazer a utilização dele de forma correta. Após uma crise mundial na saúde temos que avaliar quais dados é importante ser
analisado; serão necessários avaliar os impactos causados dentro da organização. É importante ver como foi o comportamento do consumidor durante esse período
de pandemia e atuar com forte foco na obtenção de ganhos previstos.

REFERENCIAS

https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/kleber-wedemann/38657/o-marketing-no-mundo-pos-pandemia.html https://lab.tnb.studio/estrategias-de-
marketing-para-o-pos-pandemia/#:~:text=Identificar%20os%20gostos%20e%20prefer%C3%AAncias,essenciais%20de%20marketing%20p%C3%B3s%2Dpandemia.
Azevedo, Abaetê de; Pomeranz, Ricardo Marketing de Resultados / Abaetê de Azevedo e Ricardo Pomeranz 2004 – São Paulo – M.Books do Brasil Editora Ltda. 1.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Alberto dos Santos

TITULO Covid 19. Do fracasso ao sucesso da gestão empresarial.

INTRODUCAO

Por conta da pandemia COVID-19 as empresas tiveram de se adaptar e desenvolver um novo plano pensando completamente diferente, focando ainda mais nos
clientes, o “novo normal” mudou o padrão dos consumidores, o que era comum antes de vendas físicas mudou boa parte para online, agora será necessário ter uma
estratégia para esse tipo de venda. Estratégias foram desenvolvidas, tentando adaptar as ferramenta de gestão utilizadas para fazer a análise de mercado, sendo
agora muito importante à organização realizar essa analise, pois ela auxilia no planejamento das constantes mudanças e assim podem definir melhor os resultados
a serem alcançados.

OBJETIVOS
O Objetivo é demonstrar, avaliar e mostrar como as organizações devem se prepararem diante dos diferentes cenários após a pandemia e entender como é o
comportamento do consumidor com essas mudanças pensando em colocar o cliente como centro da estratégia estabelecida pela empresa.

METODOLOGIA

Estudos demonstraram que mais de 90% das empresas no Brasil relataram problemas de sustentabilidade durante a pandemia motivado pela mudança de hábitos
dos consumidores; a principal causa evidenciada foi o distanciamento social, onde as pessoas deixaram de frequentar as lojas presencialmente, porém não
deixaram de consumir, mudaram apenas para a plataforma digital, tanto para aplicativos de celulares quantos para sites online, as empresas que não tinham essa
modalidade precisaram se adaptar rapidamente para não perde seus negócios. E foi perceptível que essa estratégia deu certo pois a venda de produtos online
aumentou significativamente. Desta forma, a grande preocupação tem foco na pós pandemia, que, aparentemente, será crítica a sobrevivência das empresas.

RESULTADOS

Usando adequadamente todas as ferramentas de geração de resultados, análise de performance, estudo de viabilidade econômica para novos investimentos,
mesmo com a pandemia a empresa terá avanço nas vendas e conseguirá atingir as metas e objetivos. Fazendo uma analise do perfil dos consumidores que nunca
tinham feito compras online poderá atrair muito mais clientes; para isso as plataformas digitais devem estar sempre preparadas e atualizadas para receber esse
público de forma que seja de fácil acesso.

CONCLUSOES

É possível a obtenção de resultados positivos de acordo com as expectativas dos gestores. Para a empresa ter sucesso é necessário que ela tenha um conjunto de
estratégias preparadas e que ela saiba fazer a utilização dele de forma correta. Após uma crise mundial na saúde temos que avaliar quais dados é importante ser
analisado; serão necessários avaliar os impactos causados dentro da organização. É importante ver como foi o comportamento do consumidor durante esse período
de pandemia e atuar com forte foco na obtenção de ganhos previstos.

REFERENCIAS

https://www.mundodomarketing.com.br/artigos/kleber-wedemann/38657/o-marketing-no-mundo-pos-pandemia.html https://lab.tnb.studio/estrategias-de-
marketing-para-o-pos-pandemia/#:~:text=Identificar%20os%20gostos%20e%20prefer%C3%AAncias,essenciais%20de%20marketing%20p%C3%B3s%2Dpandemia.
Azevedo, Abaetê de; Pomeranz, Ricardo Marketing de Resultados / Abaetê de Azevedo e Ricardo Pomeranz 2004 – São Paulo – M.Books do Brasil Editora Ltda. 1.
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO INFLUÊNCIA DO MELASMA PÓS – GESTAÇÃO NA AUTOESTIMA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

É comprovado por vários estudos que, há uma alteração hormonal durante o processo gestacional. E com tudo isso, poderá levar a aparição de manchas com a
pigmentação escurecida. Pela alteração hormonal da gestação é normal que aconteça uma hipercromia de algumas áreas: interna das coxas, virilha, axila e a linha
média do abdome; em regiões fotoexpostas como no rosto, pescoço e na face esse escurecimento ocorrido e de forma mais acentuada, e essa hipergmentação irá
perdurar pós-gravidez e isso poderá acarretara na alteração da autoestima negativamente. O número de incidência de hiperpigmentação nesses casos é de 50 à 70%,
tendo início no primeiro ou segundo trimestre da gestação, o melasma seguido da gestação pode desaparecer em até um ano pós parto, mas normalmente 30% dos
casos apresentam evolução da mancha ao invés do desaparecimento.

OBJETIVOS Observar a influência do Melasma gestacional na autoestima.

METODOLOGIA
Por pesquisas bibliográficas, considerando a relevância do tema, buscando conhecer sob o olhar de alguns autores, através de pesquisas já realizadas, com busca
pelos termos manchas, Melasma, gestação, autoestima, emocional nas bases de dados do Google Acadêmico, PUBMED, SciElo e LILACS no período de 2010 a 2020,
nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS

É uma doença dermatológica de fácil diagnostico com exame clinico, mas, apresenta uma cronicidade característica, grande resistência aos tratamentos existentes
e muitos aspectos fisiopatológicos desconhecidos. Seu histórico clínico é apontado por hiperpigmentação assintomática que vai de marrom claro à marram escuro,
contendo borda irregulares e disposição simétrica. A gravidez aumenta a chance de aparecimento de manchas hipercromicas. O tratamento para melasma passou
por importantes processos de evolução e muitas das técnicas são acessíveis à população. A principal deles é evitar o contato excessivo com a radiação UV. Os
tratamentos para manchas escuras na pele, vão variar de acordo com o tipo e condições do paciente, sendo avaliada sempre pelo profissional da área, onde o
Esteticista é um importante mediador. Os mais indicados são produtos e ativos clareadores como: Creme Clareador, Filtro Solar, Esfoliante, Ácido Ferúlico, Vitamina
C, Ácido Tranexâmico, Niacinamida, Phe – Resorcinol, entre outros. E procedimentos Clínicos: Luz Pulsada, Microagulhamento, Peeling Químico e Físico, LASER,
mas cabe salientar que na maioria são paliativas.

CONCLUSOES Para melhora da auto-estima, as mulheres, desejam/buscam o retorno da coloração normal da pele o que nem sempre é possível, em virtude da exposição solar.

REFERENCIAS

1. BELLETTI MUTT URASAKI, Maristela. Knowledge, attitude and practice of health staff on melasma during pregnancy. Avances en Enfermería, 2018, 36 (1); 40-49. .
[acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 2.JIANG. J. et al. The effect of melasma on self-esteem: A
pilot study. International journal of women's dermatology, 2018, 4 (1); 38-42. [acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 3.NASROLLAHI. Saman Ahmad et al. Evaluation of the safety and efficacy of a triple combination cream
(hydroquinone, tretinoin, and fluocinolone) for treatment of melasma in Middle Eastern skin. Clinical, cosmetic and investigational dermatology. 2019. 12; 437. .
[acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 4. OLIVEIRA. Aline de Araújo; GONÇALVES. Poliana
Fernandes; SANTOS. Karine Silva; DUARTE, Stenio Fernando Pimentel; DAVID. Iaggo Raphael; SANTOS. Juliana Amorim Borba. Impacto do Melasma na Autoestima
de Mulheres. Id on Line Rev.Mult. Psic. Dezembro/2019.13 (48); 435-443. ISSN: 1981-1179. . [acesso em 03 de Abril de
2020].Disponívelem:https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO INFLUÊNCIA DO MELASMA PÓS – GESTAÇÃO NA AUTOESTIMA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

É comprovado por vários estudos que, há uma alteração hormonal durante o processo gestacional. E com tudo isso, poderá levar a aparição de manchas com a
pigmentação escurecida. Pela alteração hormonal da gestação é normal que aconteça uma hipercromia de algumas áreas: interna das coxas, virilha, axila e a linha
média do abdome; em regiões fotoexpostas como no rosto, pescoço e na face esse escurecimento ocorrido e de forma mais acentuada, e essa hipergmentação irá
perdurar pós-gravidez e isso poderá acarretara na alteração da autoestima negativamente. O número de incidência de hiperpigmentação nesses casos é de 50 à 70%,
tendo início no primeiro ou segundo trimestre da gestação, o melasma seguido da gestação pode desaparecer em até um ano pós parto, mas normalmente 30% dos
casos apresentam evolução da mancha ao invés do desaparecimento.

OBJETIVOS Observar a influência do Melasma gestacional na autoestima.

METODOLOGIA
Por pesquisas bibliográficas, considerando a relevância do tema, buscando conhecer sob o olhar de alguns autores, através de pesquisas já realizadas, com busca
pelos termos manchas, Melasma, gestação, autoestima, emocional nas bases de dados do Google Acadêmico, PUBMED, SciElo e LILACS no período de 2010 a 2020,
nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS

É uma doença dermatológica de fácil diagnostico com exame clinico, mas, apresenta uma cronicidade característica, grande resistência aos tratamentos existentes
e muitos aspectos fisiopatológicos desconhecidos. Seu histórico clínico é apontado por hiperpigmentação assintomática que vai de marrom claro à marram escuro,
contendo borda irregulares e disposição simétrica. A gravidez aumenta a chance de aparecimento de manchas hipercromicas. O tratamento para melasma passou
por importantes processos de evolução e muitas das técnicas são acessíveis à população. A principal deles é evitar o contato excessivo com a radiação UV. Os
tratamentos para manchas escuras na pele, vão variar de acordo com o tipo e condições do paciente, sendo avaliada sempre pelo profissional da área, onde o
Esteticista é um importante mediador. Os mais indicados são produtos e ativos clareadores como: Creme Clareador, Filtro Solar, Esfoliante, Ácido Ferúlico, Vitamina
C, Ácido Tranexâmico, Niacinamida, Phe – Resorcinol, entre outros. E procedimentos Clínicos: Luz Pulsada, Microagulhamento, Peeling Químico e Físico, LASER,
mas cabe salientar que na maioria são paliativas.

CONCLUSOES Para melhora da auto-estima, as mulheres, desejam/buscam o retorno da coloração normal da pele o que nem sempre é possível, em virtude da exposição solar.

REFERENCIAS

1. BELLETTI MUTT URASAKI, Maristela. Knowledge, attitude and practice of health staff on melasma during pregnancy. Avances en Enfermería, 2018, 36 (1); 40-49. .
[acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 2.JIANG. J. et al. The effect of melasma on self-esteem: A
pilot study. International journal of women's dermatology, 2018, 4 (1); 38-42. [acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 3.NASROLLAHI. Saman Ahmad et al. Evaluation of the safety and efficacy of a triple combination cream
(hydroquinone, tretinoin, and fluocinolone) for treatment of melasma in Middle Eastern skin. Clinical, cosmetic and investigational dermatology. 2019. 12; 437. .
[acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 4. OLIVEIRA. Aline de Araújo; GONÇALVES. Poliana
Fernandes; SANTOS. Karine Silva; DUARTE, Stenio Fernando Pimentel; DAVID. Iaggo Raphael; SANTOS. Juliana Amorim Borba. Impacto do Melasma na Autoestima
de Mulheres. Id on Line Rev.Mult. Psic. Dezembro/2019.13 (48); 435-443. ISSN: 1981-1179. . [acesso em 03 de Abril de
2020].Disponívelem:https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO INFLUÊNCIA DO MELASMA PÓS – GESTAÇÃO NA AUTOESTIMA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

É comprovado por vários estudos que, há uma alteração hormonal durante o processo gestacional. E com tudo isso, poderá levar a aparição de manchas com a
pigmentação escurecida. Pela alteração hormonal da gestação é normal que aconteça uma hipercromia de algumas áreas: interna das coxas, virilha, axila e a linha
média do abdome; em regiões fotoexpostas como no rosto, pescoço e na face esse escurecimento ocorrido e de forma mais acentuada, e essa hipergmentação irá
perdurar pós-gravidez e isso poderá acarretara na alteração da autoestima negativamente. O número de incidência de hiperpigmentação nesses casos é de 50 à 70%,
tendo início no primeiro ou segundo trimestre da gestação, o melasma seguido da gestação pode desaparecer em até um ano pós parto, mas normalmente 30% dos
casos apresentam evolução da mancha ao invés do desaparecimento.

OBJETIVOS Observar a influência do Melasma gestacional na autoestima.

METODOLOGIA
Por pesquisas bibliográficas, considerando a relevância do tema, buscando conhecer sob o olhar de alguns autores, através de pesquisas já realizadas, com busca
pelos termos manchas, Melasma, gestação, autoestima, emocional nas bases de dados do Google Acadêmico, PUBMED, SciElo e LILACS no período de 2010 a 2020,
nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS

É uma doença dermatológica de fácil diagnostico com exame clinico, mas, apresenta uma cronicidade característica, grande resistência aos tratamentos existentes
e muitos aspectos fisiopatológicos desconhecidos. Seu histórico clínico é apontado por hiperpigmentação assintomática que vai de marrom claro à marram escuro,
contendo borda irregulares e disposição simétrica. A gravidez aumenta a chance de aparecimento de manchas hipercromicas. O tratamento para melasma passou
por importantes processos de evolução e muitas das técnicas são acessíveis à população. A principal deles é evitar o contato excessivo com a radiação UV. Os
tratamentos para manchas escuras na pele, vão variar de acordo com o tipo e condições do paciente, sendo avaliada sempre pelo profissional da área, onde o
Esteticista é um importante mediador. Os mais indicados são produtos e ativos clareadores como: Creme Clareador, Filtro Solar, Esfoliante, Ácido Ferúlico, Vitamina
C, Ácido Tranexâmico, Niacinamida, Phe – Resorcinol, entre outros. E procedimentos Clínicos: Luz Pulsada, Microagulhamento, Peeling Químico e Físico, LASER,
mas cabe salientar que na maioria são paliativas.

CONCLUSOES Para melhora da auto-estima, as mulheres, desejam/buscam o retorno da coloração normal da pele o que nem sempre é possível, em virtude da exposição solar.

REFERENCIAS

1. BELLETTI MUTT URASAKI, Maristela. Knowledge, attitude and practice of health staff on melasma during pregnancy. Avances en Enfermería, 2018, 36 (1); 40-49. .
[acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 2.JIANG. J. et al. The effect of melasma on self-esteem: A
pilot study. International journal of women's dermatology, 2018, 4 (1); 38-42. [acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 3.NASROLLAHI. Saman Ahmad et al. Evaluation of the safety and efficacy of a triple combination cream
(hydroquinone, tretinoin, and fluocinolone) for treatment of melasma in Middle Eastern skin. Clinical, cosmetic and investigational dermatology. 2019. 12; 437. .
[acesso em 03 de Abril de 2020]. Disponível em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151 4. OLIVEIRA. Aline de Araújo; GONÇALVES. Poliana
Fernandes; SANTOS. Karine Silva; DUARTE, Stenio Fernando Pimentel; DAVID. Iaggo Raphael; SANTOS. Juliana Amorim Borba. Impacto do Melasma na Autoestima
de Mulheres. Id on Line Rev.Mult. Psic. Dezembro/2019.13 (48); 435-443. ISSN: 1981-1179. . [acesso em 03 de Abril de
2020].Disponívelem:https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2151
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TITULO INFLUÊNCIA DO MELASMA PÓS – GESTAÇÃO NA AUTOESTIMA: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

É comprovado por vários estudos que, há uma alteração hormonal durante o processo gestacional. E com tudo isso, poderá levar a aparição de manchas com a
pigmentação escurecida. Pela alteração hormonal da gestação é normal que aconteça uma hipercromia de algumas áreas: interna das coxas, virilha, axila e a linha
média do abdome; em regiões fotoexpostas como no rosto, pescoço e na face esse escurecimento ocorrido e de forma mais acentuada, e essa hipergmentação irá
perdurar pós-gravidez e isso poderá acarretara na alteração da autoestima negativamente. O número de incidência de hiperpigmentação nesses casos é de 50 à 70%,
tendo início no primeiro ou segundo trimestre da gestação, o melasma seguido da gestação pode desaparecer em até um ano pós parto, mas normalmente 30% dos
casos apresentam evolução da mancha ao invés do desaparecimento.

OBJETIVOS Observar a influência do Melasma gestacional na autoestima.

METODOLOGIA
Por pesquisas bibliográficas, considerando a relevância do tema, buscando conhecer sob o olhar de alguns autores, através de pesquisas já realizadas, com busca
pelos termos manchas, Melasma, gestação, autoestima, emocional nas bases de dados do Google Acadêmico, PUBMED, SciElo e LILACS no período de 2010 a 2020,
nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS

É uma doença dermatológica de fácil diagnostico com exame clinico, mas, apresenta uma cronicidade característica, grande resistência aos tratamentos existentes
e muitos aspectos fisiopatológicos desconhecidos. Seu histórico clínico é apontado por hiperpigmentação assintomática que vai de marrom claro à marram escuro,
contendo borda irregulares e disposição simétrica. A gravidez aumenta a chance de aparecimento de manchas hipercromicas. O tratamento para melasma passou
por importantes processos de evolução e muitas das técnicas são acessíveis à população. A principal deles é evitar o contato excessivo com a radiação UV. Os
tratamentos para manchas escuras na pele, vão variar de acordo com o tipo e condições do paciente, sendo avaliada sempre pelo profissional da área, onde o
Esteticista é um importante mediador. Os mais indicados são produtos e ativos clareadores como: Creme Clareador, Filtro Solar, Esfoliante, Ácido Ferúlico, Vitamina
C, Ácido Tranexâmico, Niacinamida, Phe – Resorcinol, entre outros. E procedimentos Clínicos: Luz Pulsada, Microagulhamento, Peeling Químico e Físico, LASER,
mas cabe salientar que na maioria são paliativas.

CONCLUSOES Para melhora da auto-estima, as mulheres, desejam/buscam o retorno da coloração normal da pele o que nem sempre é possível, em virtude da exposição solar.

REFERENCIAS

1. BELLETTI MUTT URASAKI, Maristela. Knowledge, attitude and practice of health staff on melasma during pregnancy. Avances en Enfermería, 2018, 36 (1); 40-49. .
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TITULO Paratrypanosoma no estudo da evolução da sensibilidade a fármacos em tripanossomatídeos

INTRODUCAO

A doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa endêmica, causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. A transmissão pode ocorrer via vetorial (triatomíneos),
transfusão sanguínea, transplante de órgãos, congênita, acidente laboratorial ou por via oral Apenas dois fármacos existem para a quimioterapia da DC, o
Benzonidazol (BZ) e o Nifurtimox (NFX). Ambos possuem efeitos colaterais que podem determinar a interrupção do tratamento. As falhas terapêuticas não são
conhecidas, mas podem estar relacionadas com a dificuldade de acesso da droga ao parasito intracelular, ou com as diferentes sensibilidades das cepas do parasito
aos fármacos. Recentemente verificou-se que representantes do gênero Trypanosoma são sensíveis a BZ, ao passo que representantes de Leishmania são
resistentes. Em 2013, foi identificado novo tripanossomatídeo de inseto, isolado do mosquito Culex pipiens, que foi denominado Paratrypanosoma confusum. Pouco
se sabe sobre suas respostas à ação de quimioterápicos.

OBJETIVOS Investigar a sensibilidade a BZ e a NFX numa espécie do gênero Paratrypanosoma

METODOLOGIA

Foi utilizado Paratrypanosoma sp. isolado de percevejo (Ricolla sp). Foram cultivados em meio Liver Infusion Tryptose – formulação especial (LIT-Es), acrescido de
10% de Soro Fetal Bovino a 28 °C, atmosfera normal. A sensibilidade a diferentes concentrações BZ e a NFX foi determinada em organismos em fase exponencial de
crescimento durante. 72h. O número de parasitos viáveis foi aferido por contagem em câmara de Neubauer, sendo que a inibição do crescimento promovida pelos
compostos foi determinada em relação ao controle de parasitos incubados na ausência de compostos. A CI50, foi determinada com o programa OriginPro8.0 Trial,
OriginLab Corporation. Os ensaios foram realizados com réplicas técnicas e biológicas.

RESULTADOS

O composto BZ em todas as concentrações ensaiadas não inibiu o crescimento do parasito. Ao contrário, estimulou o crescimento, sendo maior nas menores
concentrações de BZ. Não foram encontrados dados na literatura sobre a descrição de efeito estimulante do crescimento. Os dados de um ensaio mostram que
todas as concentrações de NFX inibiram o crescimento do Paratrypanosoma em 76,7%, porém ao analisar os demais ensaios houve uma inibição do crescimento
variando de 12,5% a 20,8%.

CONCLUSOES
O conjunto dos dados dos 3 ensaios de BZ indica que Paratrypanosoma sp é resistente a este fármaco. Os ensaios de NFX realizados não permitem determinar a
sensibilidade do Paratrypanosoma sp.

REFERENCIAS

1. BRENER, Z.; ANDRADE, Z. A.; BARRAL-NETO, M. Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 2. FIOCRUZ. Carlos
Chagas e a descoberta de uma nova tripanossomíase humana. Disponível em: http://chagas.fiocruz.br/a-descoberta/#descoberta. Acesso em: 28 jun. 2020. 3. OPAS
(Organização Pan Americana de Saúde). Guia para vigilância, prevenção, controle e manejo clínico da doença de Chagas aguda transmitida por alimentos. Série de
Manuais Técnicos, Rio de Janeiro, n. 12, 2009. 4. PETRAVICIUS, P. O. et al. Mapping benznidazole resistance in trypanosomatids and exploring evolutionary histories
of nitroreductases and ABCG transporter protein sequences. Acta Tropica, v. 200, dez./2019. Disponível em:
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TITULO Cuidados Paliativos: Um olhar sobre assistência psicológica ao familiar

INTRODUCAO

Ao adoecer, é comum surgirem diversos questionamentos sobre o momento atual e as perspectivas futuras. Esta condição se apresenta ainda mais intensa nas
patologias sem prognóstico de cura e que exigem cuidados mais intensivos. A família, entendida como um sistema que se interrelaciona, também passa por
descompensações e sofrimento frente a possibilidade de perda do ente querido. Nas últimas décadas, esta experiência vem ganhando uma linha especial de
acompanhamento no contexto hospitalar chamada de Cuidados Paliativos (CP). A atuação nesta modalidade segundo os protocolos norteadores, contempla
assistência tanto a pessoa acometida pela patologia quanto aos familiares e deve ser realizada por equipe multiprofissional na qual se inclui o (a) profissional
psicólogo(a).

OBJETIVOS
Analisar a assistência psicológica voltada aos familiares de pessoas adultas e mais velhas em CP; verificar se em situações de morte, a assistência psicológica
oferecida aos familiares no curso dos CPs, auxilia no processo de elaboração dos estágios de luto e ressignificação da vida.

METODOLOGIA
O presente estudo é de natureza descritiva e foi realizado por meio de revisão sistemática da literatura incluindo periódicos publicados na língua portuguesa no
período de janeiro 2010 a janeiro 2020. As bases utilizadas foram: Pepsic, Scielo e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram: cuidados paliativos,
assistência ao familiar, assistência psicológica e psicologia hospitalar.

RESULTADOS

Na busca foram selecionados um total de 20 artigos com textos completos e disponíveis. Destes, 03 estavam repetidos em mais de uma base, 09 não abordavam o
tema em discussão e 08 foram incluídos na análise. Pela análise parcial dos dados, percebe-se que a maioria dos estudos ressaltam a importância do
acompanhamento e dos benefícios da atuação do psicólogo junto ao paciente em CP mas, a assistência aos familiares carece de descrição cientifica. Há também
vários indicativos de literatura sobre a importância de investir na formação de equipe multiprofissional para enriquecer a atuação.

CONCLUSOES
Embora alguns dos estudos tenham mostrado intervenções psicológicas positivas para o envolvimento da equipe e do hospital no acompanhamento em CP, não há
dados consistentes para identificar o efeito voltado para a assistência aos familiares. Contudo, o estudo aqui mencionado encontra-se em andamento.

REFERENCIAS

1. Associação Nacional de Cuidados Paleativos (ANCP). Manual de cuidados paliativos / Academia Nacional de Cuidados Paliativos. - Rio de Janeiro : Diagraphic,
2009. 320p. 2.Bifulco,Vera Anita. Cuidados Paliativos:Conversa sobre a vida e a morte na saúde/Vera Anita Bifulco,Ricardo Caponero.-Barueri,SP:Minha editora 2016.
3.Gil AC. Como delinear uma pesquisa bibliográfica. In Gil AC. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006. 59-86p. 4.Ross, Elisabeth kubler. Sobre a
morte e o morrer. Editora Martins fontes. 1969. 195p. 5.Ferreira. Ana Paula de Queiroz et al. O papel do psicólogo na equipe de cuidados paliativos junto ao paciente
com câncer. Rev. SBPH, vol.14 no.2, Rio de Janeiro - Jul/Dez. - 2011.
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TITULO Cuidados Paliativos: Um olhar sobre assistência psicológica ao familiar

INTRODUCAO

Ao adoecer, é comum surgirem diversos questionamentos sobre o momento atual e as perspectivas futuras. Esta condição se apresenta ainda mais intensa nas
patologias sem prognóstico de cura e que exigem cuidados mais intensivos. A família, entendida como um sistema que se interrelaciona, também passa por
descompensações e sofrimento frente a possibilidade de perda do ente querido. Nas últimas décadas, esta experiência vem ganhando uma linha especial de
acompanhamento no contexto hospitalar chamada de Cuidados Paliativos (CP). A atuação nesta modalidade segundo os protocolos norteadores, contempla
assistência tanto a pessoa acometida pela patologia quanto aos familiares e deve ser realizada por equipe multiprofissional na qual se inclui o (a) profissional
psicólogo(a).

OBJETIVOS
Analisar a assistência psicológica voltada aos familiares de pessoas adultas e mais velhas em CP; verificar se em situações de morte, a assistência psicológica
oferecida aos familiares no curso dos CPs, auxilia no processo de elaboração dos estágios de luto e ressignificação da vida.

METODOLOGIA
O presente estudo é de natureza descritiva e foi realizado por meio de revisão sistemática da literatura incluindo periódicos publicados na língua portuguesa no
período de janeiro 2010 a janeiro 2020. As bases utilizadas foram: Pepsic, Scielo e Google Acadêmico. Os descritores utilizados foram: cuidados paliativos,
assistência ao familiar, assistência psicológica e psicologia hospitalar.

RESULTADOS

Na busca foram selecionados um total de 20 artigos com textos completos e disponíveis. Destes, 03 estavam repetidos em mais de uma base, 09 não abordavam o
tema em discussão e 08 foram incluídos na análise. Pela análise parcial dos dados, percebe-se que a maioria dos estudos ressaltam a importância do
acompanhamento e dos benefícios da atuação do psicólogo junto ao paciente em CP mas, a assistência aos familiares carece de descrição cientifica. Há também
vários indicativos de literatura sobre a importância de investir na formação de equipe multiprofissional para enriquecer a atuação.

CONCLUSOES
Embora alguns dos estudos tenham mostrado intervenções psicológicas positivas para o envolvimento da equipe e do hospital no acompanhamento em CP, não há
dados consistentes para identificar o efeito voltado para a assistência aos familiares. Contudo, o estudo aqui mencionado encontra-se em andamento.

REFERENCIAS

1. Associação Nacional de Cuidados Paleativos (ANCP). Manual de cuidados paliativos / Academia Nacional de Cuidados Paliativos. - Rio de Janeiro : Diagraphic,
2009. 320p. 2.Bifulco,Vera Anita. Cuidados Paliativos:Conversa sobre a vida e a morte na saúde/Vera Anita Bifulco,Ricardo Caponero.-Barueri,SP:Minha editora 2016.
3.Gil AC. Como delinear uma pesquisa bibliográfica. In Gil AC. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006. 59-86p. 4.Ross, Elisabeth kubler. Sobre a
morte e o morrer. Editora Martins fontes. 1969. 195p. 5.Ferreira. Ana Paula de Queiroz et al. O papel do psicólogo na equipe de cuidados paliativos junto ao paciente
com câncer. Rev. SBPH, vol.14 no.2, Rio de Janeiro - Jul/Dez. - 2011.
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TITULO Utilização de Quitosana e Fitoterápicos no processo de cicatrização

INTRODUCAO

Atualmente, o uso de biopolímeros tornou-se uma área bastante estudada para processos cicatrização tendo a quitosana como um dos polissacarídeos utilizados
para este fim. Além dos biopolimeros, os fitoterápicos também geram interesses para essas áreas de pesquisas, devido as inúmeras plantas medicinais empregadas
no tratamento de diferentes enfermidades, dentre elas, a cicatrização de feridas. Assim, a associação de um biopolímero com um extrato vegetal pode ser de grande
valia no processo de cicatrização.

OBJETIVOS Reunir estudos nos quais utilizaram a quitosana aliada à ação de fitoterápicos em função do processo de cicatrização.

METODOLOGIA

O método utilizado para a realização dessa pesquisa foi uma revisão sistemática realizada a partir de artigos, trabalhos de conclusão de curso, monografias, teses e
dissertações. O levantamento de informações foi realizado entre os meses de março e junho de 2020, mediante pesquisas por via eletrônica, consultando-se
plataformas on-line como Google Acadêmico, SciELO, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD e PubMed, priorizando estudos realizados entre
os anos de 2010 e 2020. Foram selecionados artigos que associavam o uso de quitosana e alguma planta medicinal no processo de cicatrização, sendo realizada
uma análise destes artigos.

RESULTADOS

Foram analisados 7 artigos nos quais os autores utilizaram quitosana e variados fitoterápicos no processo de cicatrização, em diferentes populações de estudos,
sendo animal e humana. Foi possível encontrar a quitosana sendo apresentada nas formas de micro e nanopartículas, membranas e na forma de gel. Visto a
variedade de fitoterápicos existentes, o presente trabalho evidenciou os seguintes: Luehea dicaricata (açoita-cavalo); Chamomilla recutita (L.) rauschert (camomila);
Vitis bourquina (uva Jacques); Stryphnodendron barbatiman (barbatimão); Arrabidaea chica; e Anacardium occidentale L. (policaju).

CONCLUSOES
Foi possível evidenciar que a utilização da associação do biopolímero quitosana e um extrato vegetal pode ser uma boa alternativa para a cicatrização otimizando o
processo.

REFERENCIAS

MARTELLI, Anderson; DE ANDRADE, Thiago Antonio Moretti; DOS SANTOS, Gláucia Maria Tech. Perspectivas na utilização de fitoterápicos na cicatrização tecidual:
revisão sistemática.(#38)#8239;ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION, v. 7, n. 8, 2018. RABEA, Entsar I. et al. Chitosan as antimicrobial agent: applications and
mode of action. Biomacromolecules, v. 4, n. 6, p. 1457-1465, 2003. SANTOS, Ana Caroline Carvalho et al. Produção de filmes biopoliméricos incorporados com
bioativos fitoterápicos: uma revisão bibliográfica. SEMOC-Semana de Mobilização Científica-Alteridade, Direitos Fundamentais e Educação, 2019.
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TITULO A inteligência maquiada pela sombra da esquizofrenia: Uma revisão de literatura

INTRODUCAO
A esquizofrenia é uma patologia mental que, segundo a literatura, possui uma forte relação com perdas cognitivas e funcionais. Contudo, há indicativos de que a
inteligência desta população tende a se apresentar na classificação superior. Logo, considera-se relevante ampliar a compreensão sobre as potencialidades e as
fragilidades cognitivas desta população e o quanto os aspectos cognitivos influenciam ou não as capacidades funcionais.

OBJETIVOS Compreender os aspectos cognitivos e funcionais de pessoas com esquizofrenia na idade adulta.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, com levantamento de informações acerca do tema a partir de diferentes materiais bibliográficos já
publicados em livros, revistas e artigos acadêmicos publicados no período de 2006 a 2020. Como bases de dados utilizou-se Scielo e Pepsic, com os descritores:
Esquizofrenia, Cognição, Capacidade Cognitiva e Inteligência Geral.

RESULTADOS

Pelos dados encontrados, pode-se compreender a forte evidência de informações relacionadas com as perdas gerais que a população acometida pela esquizofrenia
tende a vivenciar mesmo nas etapas iniciais da patologia. As funções que se apresentam mais frágeis são as funções executivas, em especial a capacidade de
tomada de decisão; planejamento e flexibilidade mental; seguida da atenção e da memória de curto prazo. Contudo, não fica estabelecido no material pesquisado se
tais prejuízos são os causadores das limitações funcionais ou se estas tendem a ser secundárias a outras causas, dentre elas a medicação. É estabelecido também
que a evolução no campo educacional e a manutenção do emprego costumam ficar prejudicadas pela avolia ou por outras manifestações do transtorno, mesmo
quando as habilidades cognitivas são suficientes para as tarefas a serem realizadas. Ao que se observou, os aspectos da inteligência são pouco explorados na
literatura, mas, dois estudos em especial, consideram que esta população se apresenta com inteligência geral mais elevada em relação a população geral.

CONCLUSOES

Ao que se pode concluir, o grande enfoque direcionado pela literatura é para os déficits cognitivos e sociais desta população e pouco se estuda suas reais
potencialidades cognitivas. Se entendermos a inteligência como a capacidade de adaptação e de resolução de problemas, fica o questionamento do quanto as
limitações no contexto da vida laboral e funcional podem estar sendo favorecida também pelas práticas de inserção desta população no mercado de trabalho e no
campo social. A relevância do tema aqui abordado, instiga a necessidade de ampliar a compreensão das potencialidades cognitivas desta população mediante
estudo exploratório de campo.

REFERENCIAS
ELKIS, H. A evolução do conceito de esquizofrenia neste século. Scielo, São Paulo, 2000. LEZAK, M. D. Neuropsychological assessment, 3.ed. New York: Oxford
University Press.1995 TRAVASSOS, L. P. Inteligências Múltiplas. Revista de Biologia e Ciências da Terra, vol. 1, n° 2. 2001.
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TITULO Detecção de Enterobactérias em amostras de carnes refrigeradas comercializadas na região da Capela do Socorro.

INTRODUCAO

Entre as doenças que impactam a saúde pública estão incluídas aquelas associadas a alimentos contaminados, sejam infecções ou intoxicações. A produção em
massa, os fatores ambientais e a manipulação inadequada dos alimentos. Com gêneros alimentícios altamente perecíveis como carnes frescas, a ameaça de
intoxicação alimentar é particularmente importante. Devido à natureza da carne e os meios pelos quais tem de ser obtido a partir dos animais, algum nível de
contaminação microbiana é inevitável, e pode incluir bactérias patogênicas para humanos. A carne é geralmente um produto seguro quando cozido e manuseado
apropriadamente antes do consumo, mas podem surgir problemas quando práticas de higiene não são observadas e quaisquer patógenos de alimentos presentes
conseguem sobreviver e multiplicar. Por esta razão, qualquer tipo de carne crua é considerada como um alimento de categoria de alto risco.

OBJETIVOS
Avaliar a diversidade de espécies bacterianas e seu perfil de resistência ao tratamento de cepas isoladas de amostras de carnes refrigeradas comercializadas na
região da Capela do Socorro.

METODOLOGIA

Para a realização de cada análise, foram obtidas quatro amostras de carne fresca, pesando 100 g cada, transportadas nas embalagens fornecidas pelos
comerciantes cujo corte foi o acém por ser de preferência da população em geral quando se refere a carne moída. Pesou-se 25g de carne moída de bovino e
adicionou-se 225 mL de solução salina peptonada 0,1%. As amostras foram homogeneizadas e incubadas em estufa bacteriológica a 35°C/18-20 h, em seguida
foram semeadas nos diferentes meios de cultura e foi feita as provas bioquímicas

RESULTADOS

Os resultados obtidos evidenciaram a presença de enterobactérias em todos os lotes a partir das provas bioquímicas realizadas, houve maior ocorrência de Hafnia
Alvei, seguido por Citrobacter freudii, Salmonella spp, Enterobacter spp, Klebissiela pneumoniae, Providencia e Escherichia coli. As bactérias que foram encontradas
apresentaram resistência a antibióticos beta lactâmicos como penicilina, cefalosporina de primeira, segunda e terceira geração além dos monobactâmicos. Esses
dados demonstram que as carnes estão portanto microrganismos com potencial patogênico, mas não podemos determinar a origem da contaminação, abatedouro,
transportadora ou comércio (açougue).

CONCLUSOES
Nossos dados demonstraram a presença de enterobactérias nas amostras dos quatro estabelecimentos testados, alguns com resistência as diferentes classes
antimicrobianas.

REFERENCIAS
1. ANVISA. Agência nacional de vigilância sanitária [online]. (2017). URL:http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia 2. WHO. World Health
Organization. 2017 http://www.who.int/features/qa/one-health/en/ Acessado em Março de 2019. 3. FRANCO, B. D. G. DE M.; LANDGRAF, M. MICROBIOLOGIA DOS
ALIMENTOS. [s.l.] 14/09/2008, 2008.
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TITULO PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDADE E ALTA MELHORADA POR NEOPLASIAS EM HOSPITAL ESCOLA DA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

O câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e
órgãos vizinhos.1 O diagnóstico de câncer é feito através de uma história clínica e exame físico detalhado, sempre primando pela visualização direta da área
atingida, utilizando exames endoscópicos como broncoscopia, endoscopia digestiva alta, mediastinoscopia e outros exames que se fizerem necessários, como a
mamografia para detecção do câncer de mama.2 Dentre as políticas públicas que existem no Brasil para controle do câncer, podemos destacar a Política nacional de
humanização, que define as diretrizes para valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde. 2 Diante do cenário apresentado
optou-se por fazer este estudo visando entender a alta incidência de mortalidade por neoplasia e dos casos de alta melhorada pela doença no contexto
socioeconômico e cultural da região Sul da Cidade de São Paulo, especificamente, no Hospital Geral do Grajaú (HGG). Para isso, leva-se em consideração o fato de o
Câncer ser uma doença com fatores de risco muitas vezes modificáveis, e com isso, evitáveis, tendo a possibilidade de ser diagnosticado e tratado precocemente
quando identificado no início, dependendo do tipo e região afetada.

OBJETIVOS
Verificar a incidência e o perfil dos casos de mortes e alta melhorada por Câncer no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) de Hospital de ensino da região
Sul do Município de São Paulo.

METODOLOGIA

Individuado, Observacional, Transversal Foi elaborado um formulário para anotações das variáveis de interesse em relação ao paciente coletado nos prontuários
eletrônicos (PEP). A coleta de dados ocorreu no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital de ensino da região Sul do Município de São Paulo.
Foram incluídos neste estudo todos os pacientes com diagnóstico de Câncer no período de 2010 a 2018. Foram desprezados os prontuários que não apresentaram
todas as informações sobre as viáveis do estudo.

RESULTADOS

Foram analisados até o momento em sistema MV2000 treze tipos de neoplasias, organizadas por seus respectivos CID’s, onde se encontrou um total de 525
pacientes, onde 336 destes receberam alta melhorada, houveram 145 obitos e os 44 pacientes restantes dividem-se entre "indefinido", quando não havia dados
suficientes no sistema, "evasão" e "transferência". Dentre os Cânceres mais incidentes estão o Colorretal, com 99 pacientes (tendo 23 deles evoluido à obito), o de
prostata, com 74 pacientes (24 obitos) e neoplasia maligna de estomago (15 obitos)

CONCLUSOES Trabalho em fase final de análise de dados, restando análise da estatística para que se possa chegar à conclusões sobre os achados da pesquisa

REFERENCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância. A situação do câncer no
Brasil/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,I Instituto Nacional de Câncer, Coordenação de Prevenção e Vigilância. -Rio de Janeiro: INCA, 2006. 120p.
: il. coloro 2. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). ABC do câncer : abordagens básicas para o controle do câncer / Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro :
Inca, 2011. 128 p. : il.
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TITULO PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDADE E ALTA MELHORADA POR NEOPLASIAS EM HOSPITAL ESCOLA DA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

O câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e
órgãos vizinhos.1 O diagnóstico de câncer é feito através de uma história clínica e exame físico detalhado, sempre primando pela visualização direta da área
atingida, utilizando exames endoscópicos como broncoscopia, endoscopia digestiva alta, mediastinoscopia e outros exames que se fizerem necessários, como a
mamografia para detecção do câncer de mama.2 Dentre as políticas públicas que existem no Brasil para controle do câncer, podemos destacar a Política nacional de
humanização, que define as diretrizes para valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde. 2 Diante do cenário apresentado
optou-se por fazer este estudo visando entender a alta incidência de mortalidade por neoplasia e dos casos de alta melhorada pela doença no contexto
socioeconômico e cultural da região Sul da Cidade de São Paulo, especificamente, no Hospital Geral do Grajaú (HGG). Para isso, leva-se em consideração o fato de o
Câncer ser uma doença com fatores de risco muitas vezes modificáveis, e com isso, evitáveis, tendo a possibilidade de ser diagnosticado e tratado precocemente
quando identificado no início, dependendo do tipo e região afetada.

OBJETIVOS
Verificar a incidência e o perfil dos casos de mortes e alta melhorada por Câncer no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) de Hospital de ensino da região
Sul do Município de São Paulo.

METODOLOGIA

Individuado, Observacional, Transversal Foi elaborado um formulário para anotações das variáveis de interesse em relação ao paciente coletado nos prontuários
eletrônicos (PEP). A coleta de dados ocorreu no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital de ensino da região Sul do Município de São Paulo.
Foram incluídos neste estudo todos os pacientes com diagnóstico de Câncer no período de 2010 a 2018. Foram desprezados os prontuários que não apresentaram
todas as informações sobre as viáveis do estudo.

RESULTADOS

Foram analisados até o momento em sistema MV2000 treze tipos de neoplasias, organizadas por seus respectivos CID’s, onde se encontrou um total de 525
pacientes, onde 336 destes receberam alta melhorada, houveram 145 obitos e os 44 pacientes restantes dividem-se entre "indefinido", quando não havia dados
suficientes no sistema, "evasão" e "transferência". Dentre os Cânceres mais incidentes estão o Colorretal, com 99 pacientes (tendo 23 deles evoluido à obito), o de
prostata, com 74 pacientes (24 obitos) e neoplasia maligna de estomago (15 obitos)

CONCLUSOES Trabalho em fase final de análise de dados, restando análise da estatística para que se possa chegar à conclusões sobre os achados da pesquisa

REFERENCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância. A situação do câncer no
Brasil/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,I Instituto Nacional de Câncer, Coordenação de Prevenção e Vigilância. -Rio de Janeiro: INCA, 2006. 120p.
: il. coloro 2. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). ABC do câncer : abordagens básicas para o controle do câncer / Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro :
Inca, 2011. 128 p. : il.
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Jane de Eston Armond HEZIO JADIR FERNANDES JUNIOR

TITULO PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE MORTALIDADE E ALTA MELHORADA POR NEOPLASIAS EM HOSPITAL ESCOLA DA REGIÃO SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUCAO

O câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de células, que tendem a invadir tecidos e
órgãos vizinhos.1 O diagnóstico de câncer é feito através de uma história clínica e exame físico detalhado, sempre primando pela visualização direta da área
atingida, utilizando exames endoscópicos como broncoscopia, endoscopia digestiva alta, mediastinoscopia e outros exames que se fizerem necessários, como a
mamografia para detecção do câncer de mama.2 Dentre as políticas públicas que existem no Brasil para controle do câncer, podemos destacar a Política nacional de
humanização, que define as diretrizes para valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde. 2 Diante do cenário apresentado
optou-se por fazer este estudo visando entender a alta incidência de mortalidade por neoplasia e dos casos de alta melhorada pela doença no contexto
socioeconômico e cultural da região Sul da Cidade de São Paulo, especificamente, no Hospital Geral do Grajaú (HGG). Para isso, leva-se em consideração o fato de o
Câncer ser uma doença com fatores de risco muitas vezes modificáveis, e com isso, evitáveis, tendo a possibilidade de ser diagnosticado e tratado precocemente
quando identificado no início, dependendo do tipo e região afetada.

OBJETIVOS
Verificar a incidência e o perfil dos casos de mortes e alta melhorada por Câncer no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) de Hospital de ensino da região
Sul do Município de São Paulo.

METODOLOGIA

Individuado, Observacional, Transversal Foi elaborado um formulário para anotações das variáveis de interesse em relação ao paciente coletado nos prontuários
eletrônicos (PEP). A coleta de dados ocorreu no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital de ensino da região Sul do Município de São Paulo.
Foram incluídos neste estudo todos os pacientes com diagnóstico de Câncer no período de 2010 a 2018. Foram desprezados os prontuários que não apresentaram
todas as informações sobre as viáveis do estudo.

RESULTADOS

Foram analisados até o momento em sistema MV2000 treze tipos de neoplasias, organizadas por seus respectivos CID’s, onde se encontrou um total de 525
pacientes, onde 336 destes receberam alta melhorada, houveram 145 obitos e os 44 pacientes restantes dividem-se entre "indefinido", quando não havia dados
suficientes no sistema, "evasão" e "transferência". Dentre os Cânceres mais incidentes estão o Colorretal, com 99 pacientes (tendo 23 deles evoluido à obito), o de
prostata, com 74 pacientes (24 obitos) e neoplasia maligna de estomago (15 obitos)

CONCLUSOES Trabalho em fase final de análise de dados, restando análise da estatística para que se possa chegar à conclusões sobre os achados da pesquisa

REFERENCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância. A situação do câncer no
Brasil/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,I Instituto Nacional de Câncer, Coordenação de Prevenção e Vigilância. -Rio de Janeiro: INCA, 2006. 120p.
: il. coloro 2. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). ABC do câncer : abordagens básicas para o controle do câncer / Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro :
Inca, 2011. 128 p. : il.
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3684954 - KARINE DA SILVA FARIAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral
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Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO A INFLUÊNCIA DA MASSAGEM SHANTALA EM BEBÊS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

Shantala consiste numa técnica de massagem milenar originada no sul da índia realizada em bebês, descoberta pelo médico francês Frederick Leboyer quando fazia
uma visita pela Índia, na qual observou uma mãe massageando seu filho; descreveu a sequência de movimentos e batizou a técnica com o mesmo nome da mãe que
a realizava: Shantala. É popularmente conhecida pelos efeitos que promove, tais como a tranquilidade e relaxamento, fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e
filho(a) e pelos resultados positivos no comportamento motor de diversas crianças. Crianças neuropatas podem apresentar déficit no desenvolvimento global,
resultado de dificuldades motoras e sensoriais características de patologias que afetem o SNC. Normalmente estes bebês acabam seguindo uma curva de
desenvolvimento próprio devido a privação de percepção corporal e ambiental decorrente dos inúmeros cuidados que precisam ser tomados, podendo abalar até
mesmo o vínculo entre mãe e filho. Em contrapartida, é muito importante que todos os bebês recebam estímulos após o primeiro mês de vida, onde adquiriram
interesses e habilidades que serão necessários tardiamente em atividades físicas e recreacionais. Desta forma, a Shantala pode proporcionar os estímulos
necessários para as crianças nesta idade.

OBJETIVOS
Analisar os benefícios da massagem Shantala em bebês neuropatas (com síndrome de Down e paralisia cerebral) e naqueles que não possuam alterações
neurológicas, e comparar em ambos os grupos, sua eficácia.

METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica. Foram selecionados e analisados através do levantamento bibliográfico de livros e periódicos disponíveis dos anos
2011 a 2020, nas bases de dados de artigos periódicos como SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e Biblioteca Virtual em saúde (BVS). A busca nos bancos de
dados foi realizada de acordo com as terminologias registradas nos descritores em ciência da saúde (DeCS) pela Biblioteca Virtual em Saúde, em português,
espanhol e inglês. Palavras-Chave: Shantala, paralisia cerebral, síndrome de Down, desenvolvimento infantil.

RESULTADOS

A princípio a Shantala mostrou-se benéfica em ambos os grupos, tanto nas crianças sem e com alterações neurológicas. Foi observada melhora na qualidade do
sono; efeitos analgésicos que contribuíram para um menor estresse da criança frente a estímulos dolorosos, como as cólicas, comum nesta idade; alem de
proporcionar a estes bebês afeto, carinho e tranquilidade, em virtude da diminuição do nível de cortisol. O toque promove uma melhora do sistema imunológico, por
meio da ativação de substancias que ativam os linfócitos T. Estudos apontam benefícios no aspecto motricidade, pelo aumento de estímulos que corroboram na
estimulação do desenvolvimento psicomotor.

CONCLUSOES
Espera-se que a Shantala promova benefícios em ambos os grupos de forma homogênea, como a adequação de tônus muscular, movimentação global,
fortalecimento do estado emocional, e aperfeiçoamento da comunicação entre mãe e filho, através do carinho e toque, onde o contato físico é tão importante nesta
fase.

REFERENCIAS

1. Barbosa K.C. et al. Efeitos da shantala na interação entre mãe e criança com síndrome de down. Journal of Human Growth and Development. 2011; 21(2), 356.
doi:10.7322/jhgd.20023. 2. Soriano J. A influência da Shantala para o desenvolvimento de bebês. [Trabalho de conclusão de curso]. Rio Claro: Universidade Estadual
Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2013. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/121369. Acesso em 03/10/2020. 3. Fernández P., Elizabeth J.
Masaje shantala en niños con parálisis cerebral a causa de hipoxia intrauterina que acuden a la fundación de niños especiales san miguel en elcantón salcedo.
[Trabalho de conclusão de curso]. Ambato – Ecuador: Universidade Técnica de Ambato, 2016. Disponível em:
http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/23549 . Acesso em 04/10/2020.
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Thiago Domingues Stocco

TITULO Análise dos principais distúrbios musculoesqueléticos encontrados em bateristas

INTRODUCAO

Sabe-se, de fato, que aprender um instrumento musical é um processo longo e complexo para o corpo humano, uma vez que as articulações, músculos e sistema
nervoso de um modo geral, é colocado sob pressão e levado para níveis de capacidade maiores. Nesse contexto, tocar bateria exige grande condição física,
coordenação, preparação e força muscular. Conforme a música avança, a demanda sobre o baterista ou percussionista aumenta consideravelmente, sendo que o
instrumento é comumente tocado com força adquirida das mãos, antebraços, cotovelos e ombros, bem como tornozelos, pernas e coxas, fazendo uso de um par de
baquetas, frisando que é necessário um condicionamento físico, uma vez que são suscetíveis a lesões e desordens musculoesqueléticas.

OBJETIVOS O objetivo geral deste estudo é analisar os distúrbios musculoesqueléticos mais recorrentes entre bateristas correlacionando-se com os diferentes estilos musicais.

METODOLOGIA

Este estudo baseia-se em uma revisão de literatura, em que se foi estudado artigos em língua inglesa, espanhola, portuguesa e alemã, com os principais descritores
sendo Drummers; Injuries, Drums; Musculoskeletal; Disorders, e consequentemente nos idiomas apresentados, sem restrição de datas. Foram pesquisados artigos
nas bases de dados MEDLINE, PUBMED e LILACS e seguindo os critérios de inclusão, em que foram considerados pesquisas que evidenciam os principais distúrbios
musculoesqueléticos em bateristas, em ambiente musical, que estejam nos idiomas requeridos. Critério de exclusão, foram desconsideradas as pesquisas que não
falem sobre as lesões nestes músicos, prevenções em lesão, trabalhos de conclusão de curso e trabalhos infundados.

RESULTADOS

Posterior às análises e coleta dos dados, encontrou-se 32 artigos, e destes 12 foram incluídos integralmente nesta revisão, baseados em prevenção e descrição das
lesões musculoesqueléticas em bateristas. Os artigos relatam as causa predominantes de dor em bateristas são erros de técnicas empregadas, erros nos hábitos de
prática, reabilitação prévia inadequada, descanso pobre e postura imprópria, além de 26% sentir dores na região torácica posterior, 18% nas panturrilhas, 13%
cotovelo/braço, 11% na região superior das costas, 5% joelhos, 3% pescoço, punho, antebraço e mão e 2% calcanhares.

CONCLUSOES
De fato, lesões musculoesqueléticas são extremamente comuns entre bateristas e percussionistas no meio musical desde o Jazz até o Heavy Metal, portanto é
necessário frisar que estes distúrbios são acarretados pelos diferentes estímulos musicais, de acordo com a necessidade de velocidade, performance e ritmo, no
qual submete o sistema musculoesquelético à lesões principalmente de ordem postural e em movimentos de repetição.

REFERENCIAS
1. Busch, D. (2013, January 28). Health for Drummers. Retrieved from DrummersHealth.com: http://www.sportsrehab.com/drummingi njuries.htm 2. M. Mauch, S.
Dixon, Corpus-Based Study of Rhythm Patterns. 2012 3. N.A, Sample Size for Survey: Calculate Respondent Population | SurveyMonkey. Retrieved from
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size/. 2014
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Roberto Henrique da Costa Grec FABRÍCIO PINELLI VALARELLI; RAYANE DE OLIVEIRA PINTO; JOSE FERNANDO CASTANHA HENRIQUES

TITULO Tracionamento de canino permanente superior impactado com controle dos efeitos colaterais

INTRODUCAO

A prevalência da impactação de caninos superiores permanentes é apontada como a segunda mais frequente, depois dos terceiros molares. É importante que o
ortodontista esteja apto para diagnosticar corretamente, planejar e executar o melhor tratamento para cada caso. O diagnóstico deve ser realizado por meio de
exame clínico visual, palpação digital e técnicas radiográficas específicas para localização do dente. Existem várias estratégias para o tratamento de acordo com o
posicionamento dos caninos, a presença de alterações patológicas locais, as características de má oclusão, a idade e a disponibilidade de colaboração do paciente,
desde exodontia até a exposição cirúrgica seguida de tracionamento ortodôntico.

OBJETIVOS No presente caso, o canino superior direito permanente apresentava-se impactado e em condições favoráveis ao tracionamento.

METODOLOGIA
O tratamento foi realizado com expansão rápida da maxila seguido de instalação do aparelho fixo. Após a abertura do espaço com mola de secção aberta, iniciou-se
o tracionamento do canino impactado após cirurgia de exposição da coroa e colagem do botão.

RESULTADOS

CONCLUSOES O tratamento foi realizado com controle dos efeitos colaterais e finalizado com o canino bem posicionado.

REFERENCIAS

1. Almeida RR de, Fuziy A, Almeida MR de, Almeida-Pedrin RR de, Henriques JFC, Insabralde CMB. Abordagem da impactação e/ou irrupção ectópica dos caninos
permanentes: considerações gerais, diagnóstico e terapêutica. Rev Dental Press Ortod Ortop Facial. 2001 jan-fev;6(1):93-116. 2. Batra P, Duggal R, Kharbanda OP,
Parkash H. Orthodontic treatment of impacted anterior teeth due to odontomas: a report of two case. J Clin Pediatr Dent. 2004 Summer;28(4):289-94. 3. Becker A.
Early treatment for impacted maxillary incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Jun;121(6):586-7. 4.CAPPELLETTE, M.; FERNANDES,L.C.M.; OLIVEIRA,A.P.;
YAMAMOTO,L.H.; SHIDO,F.T.; OLIVEIRA,W.C. Caninos permanentes retidos por palatino: diagnóstico e terapêutica – uma sugestão técnica de tratamento.
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Roberto Henrique da Costa Grec FABRÍCIO PINELLI VALARELLI; RAYANE DE OLIVEIRA PINTO; JOSE FERNANDO CASTANHA HENRIQUES

TITULO Tracionamento de canino permanente superior impactado com controle dos efeitos colaterais

INTRODUCAO

A prevalência da impactação de caninos superiores permanentes é apontada como a segunda mais frequente, depois dos terceiros molares. É importante que o
ortodontista esteja apto para diagnosticar corretamente, planejar e executar o melhor tratamento para cada caso. O diagnóstico deve ser realizado por meio de
exame clínico visual, palpação digital e técnicas radiográficas específicas para localização do dente. Existem várias estratégias para o tratamento de acordo com o
posicionamento dos caninos, a presença de alterações patológicas locais, as características de má oclusão, a idade e a disponibilidade de colaboração do paciente,
desde exodontia até a exposição cirúrgica seguida de tracionamento ortodôntico.

OBJETIVOS No presente caso, o canino superior direito permanente apresentava-se impactado e em condições favoráveis ao tracionamento.

METODOLOGIA
O tratamento foi realizado com expansão rápida da maxila seguido de instalação do aparelho fixo. Após a abertura do espaço com mola de secção aberta, iniciou-se
o tracionamento do canino impactado após cirurgia de exposição da coroa e colagem do botão.

RESULTADOS

CONCLUSOES O tratamento foi realizado com controle dos efeitos colaterais e finalizado com o canino bem posicionado.

REFERENCIAS

1. Almeida RR de, Fuziy A, Almeida MR de, Almeida-Pedrin RR de, Henriques JFC, Insabralde CMB. Abordagem da impactação e/ou irrupção ectópica dos caninos
permanentes: considerações gerais, diagnóstico e terapêutica. Rev Dental Press Ortod Ortop Facial. 2001 jan-fev;6(1):93-116. 2. Batra P, Duggal R, Kharbanda OP,
Parkash H. Orthodontic treatment of impacted anterior teeth due to odontomas: a report of two case. J Clin Pediatr Dent. 2004 Summer;28(4):289-94. 3. Becker A.
Early treatment for impacted maxillary incisors. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Jun;121(6):586-7. 4.CAPPELLETTE, M.; FERNANDES,L.C.M.; OLIVEIRA,A.P.;
YAMAMOTO,L.H.; SHIDO,F.T.; OLIVEIRA,W.C. Caninos permanentes retidos por palatino: diagnóstico e terapêutica – uma sugestão técnica de tratamento.
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Sergio Paulo Jozely de Souza

TITULO VERIFICAÇÃO DA AÇÃO DA ACUPUNTURA E APLICAÇÃO DE CRISTAIS RADIÔNICOS NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

INTRODUCAO

Feridas crônicas impactam a vida do paciente em diversos aspectos, os casos mais graves podem levar a um afastamento ou aposentadoria por invalidez, e a um
quadro depressivo. Vários fatores podem desencadear o processo de lesão como por exemplo: doenças que causam ressecamento da pele, idade, meio ambiente,
exposições repetidas a substâncias químicas, má circulação sanguínea. O tratamento de feridas envolve métodos clínicos e cirúrgicos. Nos métodos clínicos, o
curativo é o mais utilizado, podendo ser curativo passivo ou com princípios ativos, sendo em alguns casos o tratamento definitivo, e em outros é uma etapa
intermediária realizada antes do tratamento cirúrgico. As práticas integrativas e complementares em saúde, já são há algum tempo utilizadas para complementar
diversos tipos de tratamento em saúde, entre eles, está o tratamento de feridas.

OBJETIVOS
Avaliar os resultados da aplicação da acupuntura e cristais radiônicos como intervenção complementar no tratamento de feridas crônicas, tanto na evolução da
cicatrização quanto em aspectos psicoemocionais, qualidade de vida e melhora da mobilidade.

METODOLOGIA

Participará desta pesquisa 01 indivíduo, de ambos os gêneros, com faixa etária livre, que não apresente patologias que contraindiquem o tratamento com
acupuntura, e que concorde com o TCLE. A triagem do paciente será realizada na clínica de fisioterapia da Universidade Santo Amaro. O projeto foi submetido à
apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da UNISA e o estudo será realizado somente mediante a aprovação do mesmo. As sessões de acupuntura e aplicação dos
cristais radiônicos serão realizadas na Clínica de Fisioterapia da UNISA, localizada na Rua prof. Enéas de Siqueira Neto, 340 – Jd. Das Imbuias / SP. A evolução do
participante será avaliada com fotografia, régua descartável, escala de dor e aplicação do questionário Short Form-36 (SF-36).

RESULTADOS Os resultados ainda não estão descritos, pois, o estudo ainda está em andamento.

CONCLUSOES Em andamento

REFERENCIAS

1. Salomé, G. M.; Ferreira, L. M. Qualidade de vida em pacientes com úlcera venosa em terapia compressiva por bota de Unna. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica
Set 2012, Volume 27 Nº 3 Páginas 466 - 471 2. SILVA, L.L.; LOPES, P.F.; MONTEIRO, M.H.D.A.; MACEDO, H.W. Importância do uso de plantas medicinais nos
processos de xerose, fissuras e cicatrização na diabetes mellitus. Revista Brasileira de Plantas Medicinais 2015, Volume 17 Nº 4 Páginas 827 – 835. 3. SMANIOTTO,
P.H.S.; FERREIRA, M.C.; ISAAC, C.; GALLI, R. Sistematização de curativos para o tratamento clínico das feridas. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica Dez 2012,
Volume 27 Nº 4 Páginas 623 – 626.
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Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Ao longo do tempo o empreendedorismo vem crescendo, as micro e pequenas empresas representam a maioria no Brasil, tem um papel importante na sociedade,
contribuem par geração de empregos e desenvolvimento econômico. (SEBRAE, 2014) No entanto, de acordo com o resultado da pesquisa Causa Mortis (SEBRAE,
2016), duas em cada dez empresas fecham antes de completarem dois anos, sendo as principais causas dos fechamentos: falta de planejamento prévio,
deficiências na gestão empresarial e ausência de comportamento empreendedor. Em contrapartida, a contabilidade gerencial é um instrumento que tem apoiado o
processo de tomada de decisão empresarial, proporcionando um conjunto de informações aos gestores para uso na própria organização. Ela amplia outros campos,
como a administração da produção e a gestão financeira. (IUDÍCIBUS, 2020) As empresas necessitam de informações, principalmente as que são geradas na
contabilidade gerencial, sejam econômicas ou financeiras. No processo de tomada de decisão, as informações proporcionadas por essa contabilidade são
apresentadas na forma de relatórios gerenciais, englobando dados de custos e de orçamentos. (BAZZI, 2015)

OBJETIVOS
Apresentar a Contabilidade Gerencial como instrumento de apoio à tomada de decisão, permitindo que o microempresário utilize as informações contábeis para a
adequada gestão financeira da empresa.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, suportada por pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS

A Contabilidade Gerencial tem um enfoque especial conferido a vários procedimentos e técnicas contábeis tratados na Contabilidade Financeira e de Custos, na
análise financeira e de balanços, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada e específica, atendendo a
necessidade de informações dos gestores no processo decisório. (IUDÍCIBUS, 2020). Por outro lado, um dos principais fatores contribuintes à mortalidade das
empresas, nos primeiros anos de vida, é a dificuldade de gestão financeira do negócio. A pesquisa mostrou que essa deficiência esteve presente em 65% das
empresas fechadas. (SEBRAE, 2016). Os pequenos empresários não se beneficiam das informações geradas pela contabilidade que poderiam ser úteis na gestão do
negócio, tomando decisões baseadas na experiência que acreditam ter. Além disso, apenas 34% dos empreendedores, cujos negócios fecharam, fizeram
investimentos em sua capacidade de gestão. (SEBRAE, 2016) Assim, aumentaram sua dependência em relação aos escritórios de contabilidade, uma vez que não
conquistaram competências para analisar as informações do seu negócio e solicitar a esses contadores informações mais detalhadas ou relatórios de
acompanhamento.

CONCLUSOES
O planejamento financeiro das MPEs pode ser realizado de maneira mais abrangente utilizando os pressupostos da Contabilidade Gerencial. Ao transformar as
informações contábeis em instrumentos para a tomada de decisão, o empreendedor passa a contar com instrumentos que permitem uma adequada gestão do
negócio, garantindo sua sobrevivência e a o seu crescimento.

REFERENCIAS

IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial: teoria à pratica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2020. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Sobrevivência das empresas no Brasil. Brasília: Sebrae, 2016. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Participação das micro e
pequenas empresas na economia brasileira. Brasília: Sebrae, 2014. BAZZI, Samir. Contabilidade gerencial: conceitos básicos e aplicação. Curitiba: InterSaberes,
2015.
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Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Ao longo do tempo o empreendedorismo vem crescendo, as micro e pequenas empresas representam a maioria no Brasil, tem um papel importante na sociedade,
contribuem par geração de empregos e desenvolvimento econômico. (SEBRAE, 2014) No entanto, de acordo com o resultado da pesquisa Causa Mortis (SEBRAE,
2016), duas em cada dez empresas fecham antes de completarem dois anos, sendo as principais causas dos fechamentos: falta de planejamento prévio,
deficiências na gestão empresarial e ausência de comportamento empreendedor. Em contrapartida, a contabilidade gerencial é um instrumento que tem apoiado o
processo de tomada de decisão empresarial, proporcionando um conjunto de informações aos gestores para uso na própria organização. Ela amplia outros campos,
como a administração da produção e a gestão financeira. (IUDÍCIBUS, 2020) As empresas necessitam de informações, principalmente as que são geradas na
contabilidade gerencial, sejam econômicas ou financeiras. No processo de tomada de decisão, as informações proporcionadas por essa contabilidade são
apresentadas na forma de relatórios gerenciais, englobando dados de custos e de orçamentos. (BAZZI, 2015)

OBJETIVOS
Apresentar a Contabilidade Gerencial como instrumento de apoio à tomada de decisão, permitindo que o microempresário utilize as informações contábeis para a
adequada gestão financeira da empresa.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, suportada por pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS

A Contabilidade Gerencial tem um enfoque especial conferido a vários procedimentos e técnicas contábeis tratados na Contabilidade Financeira e de Custos, na
análise financeira e de balanços, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada e específica, atendendo a
necessidade de informações dos gestores no processo decisório. (IUDÍCIBUS, 2020). Por outro lado, um dos principais fatores contribuintes à mortalidade das
empresas, nos primeiros anos de vida, é a dificuldade de gestão financeira do negócio. A pesquisa mostrou que essa deficiência esteve presente em 65% das
empresas fechadas. (SEBRAE, 2016). Os pequenos empresários não se beneficiam das informações geradas pela contabilidade que poderiam ser úteis na gestão do
negócio, tomando decisões baseadas na experiência que acreditam ter. Além disso, apenas 34% dos empreendedores, cujos negócios fecharam, fizeram
investimentos em sua capacidade de gestão. (SEBRAE, 2016) Assim, aumentaram sua dependência em relação aos escritórios de contabilidade, uma vez que não
conquistaram competências para analisar as informações do seu negócio e solicitar a esses contadores informações mais detalhadas ou relatórios de
acompanhamento.

CONCLUSOES
O planejamento financeiro das MPEs pode ser realizado de maneira mais abrangente utilizando os pressupostos da Contabilidade Gerencial. Ao transformar as
informações contábeis em instrumentos para a tomada de decisão, o empreendedor passa a contar com instrumentos que permitem uma adequada gestão do
negócio, garantindo sua sobrevivência e a o seu crescimento.

REFERENCIAS

IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial: teoria à pratica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2020. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Sobrevivência das empresas no Brasil. Brasília: Sebrae, 2016. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Participação das micro e
pequenas empresas na economia brasileira. Brasília: Sebrae, 2014. BAZZI, Samir. Contabilidade gerencial: conceitos básicos e aplicação. Curitiba: InterSaberes,
2015.
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Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Ao longo do tempo o empreendedorismo vem crescendo, as micro e pequenas empresas representam a maioria no Brasil, tem um papel importante na sociedade,
contribuem par geração de empregos e desenvolvimento econômico. (SEBRAE, 2014) No entanto, de acordo com o resultado da pesquisa Causa Mortis (SEBRAE,
2016), duas em cada dez empresas fecham antes de completarem dois anos, sendo as principais causas dos fechamentos: falta de planejamento prévio,
deficiências na gestão empresarial e ausência de comportamento empreendedor. Em contrapartida, a contabilidade gerencial é um instrumento que tem apoiado o
processo de tomada de decisão empresarial, proporcionando um conjunto de informações aos gestores para uso na própria organização. Ela amplia outros campos,
como a administração da produção e a gestão financeira. (IUDÍCIBUS, 2020) As empresas necessitam de informações, principalmente as que são geradas na
contabilidade gerencial, sejam econômicas ou financeiras. No processo de tomada de decisão, as informações proporcionadas por essa contabilidade são
apresentadas na forma de relatórios gerenciais, englobando dados de custos e de orçamentos. (BAZZI, 2015)

OBJETIVOS
Apresentar a Contabilidade Gerencial como instrumento de apoio à tomada de decisão, permitindo que o microempresário utilize as informações contábeis para a
adequada gestão financeira da empresa.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, suportada por pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS

A Contabilidade Gerencial tem um enfoque especial conferido a vários procedimentos e técnicas contábeis tratados na Contabilidade Financeira e de Custos, na
análise financeira e de balanços, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada e específica, atendendo a
necessidade de informações dos gestores no processo decisório. (IUDÍCIBUS, 2020). Por outro lado, um dos principais fatores contribuintes à mortalidade das
empresas, nos primeiros anos de vida, é a dificuldade de gestão financeira do negócio. A pesquisa mostrou que essa deficiência esteve presente em 65% das
empresas fechadas. (SEBRAE, 2016). Os pequenos empresários não se beneficiam das informações geradas pela contabilidade que poderiam ser úteis na gestão do
negócio, tomando decisões baseadas na experiência que acreditam ter. Além disso, apenas 34% dos empreendedores, cujos negócios fecharam, fizeram
investimentos em sua capacidade de gestão. (SEBRAE, 2016) Assim, aumentaram sua dependência em relação aos escritórios de contabilidade, uma vez que não
conquistaram competências para analisar as informações do seu negócio e solicitar a esses contadores informações mais detalhadas ou relatórios de
acompanhamento.

CONCLUSOES
O planejamento financeiro das MPEs pode ser realizado de maneira mais abrangente utilizando os pressupostos da Contabilidade Gerencial. Ao transformar as
informações contábeis em instrumentos para a tomada de decisão, o empreendedor passa a contar com instrumentos que permitem uma adequada gestão do
negócio, garantindo sua sobrevivência e a o seu crescimento.

REFERENCIAS

IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial: teoria à pratica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2020. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Sobrevivência das empresas no Brasil. Brasília: Sebrae, 2016. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Participação das micro e
pequenas empresas na economia brasileira. Brasília: Sebrae, 2014. BAZZI, Samir. Contabilidade gerencial: conceitos básicos e aplicação. Curitiba: InterSaberes,
2015.

Página 887



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11686 Ciências Contábeis 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação
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Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Ao longo do tempo o empreendedorismo vem crescendo, as micro e pequenas empresas representam a maioria no Brasil, tem um papel importante na sociedade,
contribuem par geração de empregos e desenvolvimento econômico. (SEBRAE, 2014) No entanto, de acordo com o resultado da pesquisa Causa Mortis (SEBRAE,
2016), duas em cada dez empresas fecham antes de completarem dois anos, sendo as principais causas dos fechamentos: falta de planejamento prévio,
deficiências na gestão empresarial e ausência de comportamento empreendedor. Em contrapartida, a contabilidade gerencial é um instrumento que tem apoiado o
processo de tomada de decisão empresarial, proporcionando um conjunto de informações aos gestores para uso na própria organização. Ela amplia outros campos,
como a administração da produção e a gestão financeira. (IUDÍCIBUS, 2020) As empresas necessitam de informações, principalmente as que são geradas na
contabilidade gerencial, sejam econômicas ou financeiras. No processo de tomada de decisão, as informações proporcionadas por essa contabilidade são
apresentadas na forma de relatórios gerenciais, englobando dados de custos e de orçamentos. (BAZZI, 2015)

OBJETIVOS
Apresentar a Contabilidade Gerencial como instrumento de apoio à tomada de decisão, permitindo que o microempresário utilize as informações contábeis para a
adequada gestão financeira da empresa.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, suportada por pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS

A Contabilidade Gerencial tem um enfoque especial conferido a vários procedimentos e técnicas contábeis tratados na Contabilidade Financeira e de Custos, na
análise financeira e de balanços, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada e específica, atendendo a
necessidade de informações dos gestores no processo decisório. (IUDÍCIBUS, 2020). Por outro lado, um dos principais fatores contribuintes à mortalidade das
empresas, nos primeiros anos de vida, é a dificuldade de gestão financeira do negócio. A pesquisa mostrou que essa deficiência esteve presente em 65% das
empresas fechadas. (SEBRAE, 2016). Os pequenos empresários não se beneficiam das informações geradas pela contabilidade que poderiam ser úteis na gestão do
negócio, tomando decisões baseadas na experiência que acreditam ter. Além disso, apenas 34% dos empreendedores, cujos negócios fecharam, fizeram
investimentos em sua capacidade de gestão. (SEBRAE, 2016) Assim, aumentaram sua dependência em relação aos escritórios de contabilidade, uma vez que não
conquistaram competências para analisar as informações do seu negócio e solicitar a esses contadores informações mais detalhadas ou relatórios de
acompanhamento.

CONCLUSOES
O planejamento financeiro das MPEs pode ser realizado de maneira mais abrangente utilizando os pressupostos da Contabilidade Gerencial. Ao transformar as
informações contábeis em instrumentos para a tomada de decisão, o empreendedor passa a contar com instrumentos que permitem uma adequada gestão do
negócio, garantindo sua sobrevivência e a o seu crescimento.

REFERENCIAS

IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial: teoria à pratica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2020. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Sobrevivência das empresas no Brasil. Brasília: Sebrae, 2016. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Participação das micro e
pequenas empresas na economia brasileira. Brasília: Sebrae, 2014. BAZZI, Samir. Contabilidade gerencial: conceitos básicos e aplicação. Curitiba: InterSaberes,
2015.
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Marcia Maria da Graca Costa

TITULO CONTRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Ao longo do tempo o empreendedorismo vem crescendo, as micro e pequenas empresas representam a maioria no Brasil, tem um papel importante na sociedade,
contribuem par geração de empregos e desenvolvimento econômico. (SEBRAE, 2014) No entanto, de acordo com o resultado da pesquisa Causa Mortis (SEBRAE,
2016), duas em cada dez empresas fecham antes de completarem dois anos, sendo as principais causas dos fechamentos: falta de planejamento prévio,
deficiências na gestão empresarial e ausência de comportamento empreendedor. Em contrapartida, a contabilidade gerencial é um instrumento que tem apoiado o
processo de tomada de decisão empresarial, proporcionando um conjunto de informações aos gestores para uso na própria organização. Ela amplia outros campos,
como a administração da produção e a gestão financeira. (IUDÍCIBUS, 2020) As empresas necessitam de informações, principalmente as que são geradas na
contabilidade gerencial, sejam econômicas ou financeiras. No processo de tomada de decisão, as informações proporcionadas por essa contabilidade são
apresentadas na forma de relatórios gerenciais, englobando dados de custos e de orçamentos. (BAZZI, 2015)

OBJETIVOS
Apresentar a Contabilidade Gerencial como instrumento de apoio à tomada de decisão, permitindo que o microempresário utilize as informações contábeis para a
adequada gestão financeira da empresa.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, suportada por pesquisa bibliográfica.

RESULTADOS

A Contabilidade Gerencial tem um enfoque especial conferido a vários procedimentos e técnicas contábeis tratados na Contabilidade Financeira e de Custos, na
análise financeira e de balanços, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada e específica, atendendo a
necessidade de informações dos gestores no processo decisório. (IUDÍCIBUS, 2020). Por outro lado, um dos principais fatores contribuintes à mortalidade das
empresas, nos primeiros anos de vida, é a dificuldade de gestão financeira do negócio. A pesquisa mostrou que essa deficiência esteve presente em 65% das
empresas fechadas. (SEBRAE, 2016). Os pequenos empresários não se beneficiam das informações geradas pela contabilidade que poderiam ser úteis na gestão do
negócio, tomando decisões baseadas na experiência que acreditam ter. Além disso, apenas 34% dos empreendedores, cujos negócios fecharam, fizeram
investimentos em sua capacidade de gestão. (SEBRAE, 2016) Assim, aumentaram sua dependência em relação aos escritórios de contabilidade, uma vez que não
conquistaram competências para analisar as informações do seu negócio e solicitar a esses contadores informações mais detalhadas ou relatórios de
acompanhamento.

CONCLUSOES
O planejamento financeiro das MPEs pode ser realizado de maneira mais abrangente utilizando os pressupostos da Contabilidade Gerencial. Ao transformar as
informações contábeis em instrumentos para a tomada de decisão, o empreendedor passa a contar com instrumentos que permitem uma adequada gestão do
negócio, garantindo sua sobrevivência e a o seu crescimento.

REFERENCIAS

IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial: teoria à pratica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2020. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Sobrevivência das empresas no Brasil. Brasília: Sebrae, 2016. SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Participação das micro e
pequenas empresas na economia brasileira. Brasília: Sebrae, 2014. BAZZI, Samir. Contabilidade gerencial: conceitos básicos e aplicação. Curitiba: InterSaberes,
2015.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Silmara Patricia Correia da Silva Macri

TITULO A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA DENTRO DO CENTRO OBSTÉTRICO

INTRODUCAO

A atuação do profissional fisioterapeuta na promoção a saúde da mulher é reconhecida pelo COFFITO como uma especialização desde 6 de Dezembro de 2009 O
Profissional que for atuar nessa área vai estar habilitado a cuidar do ciclo vital dessas pacientes, ou seja, na infância, vida adulta, durante o parto, pós-parto
puerpério, climatério e terceira idade. É de suma importância que se conheça as mudanças que o corpo feminino vai sofrer durante a gravidez, especialmente quanto
ao funcionamento interno e externo dos órgãos envolvidos durante a gestação, assim garantindo uma melhor eficácia do trabalho do terapeuta envolvido com a
gestante. Ainda que nos dias atuais estão sendo desconstruídos muitos tabus estabelecidos a anos sobre a mulher e seu corpo, ainda existe muitas mulheres que
não conhecem seus próprios corpos por medo e receio de conceitos antigos e culturais que foram estabelecidos anos atrás que são levados de geração para
geração. Isso acarreta em muitas mulheres o sentimento de vergonha e de erro principalmente quando falamos da musculatura do assoalho pélvico

OBJETIVOS Caracterizar a assistência fisioterapêutica para a promoção do parto vaginal.

METODOLOGIA

Foram realizadas buscas nas seguintes bases de dados: LILACS – Bireme, MEDLINE – Índex Medicus, SciELO, PubMed e PEDro, na língua inglesa e portuguesa, de
2000 a 2020. Foram incluídos todos os artigos indexados independente do período de publicação, com delineamento experimental, ensaios clínicos randomizados e
estudos de coorte e revisão de literatura, nas línguas portuguesa e inglesa encontrados a partir de buscas realizadas de acordo com os descritores em Ciências da
Saúde (Decs): “Fisioterapia”, “Parto Vaginal”, “gestantes”, “dor” e “fisioterapia pélvica”. Os critérios de exclusão foram editoriais de revistas, artigos publicados em
periódicos não indexados, estudos de caso e artigos que não abordassem a atuação da fisioterapia sobre o tema.

RESULTADOS
Com utilização dos recursos terapêuticos dominados por esse profissional é possível proporcionar analgesia das dores do parto e também cria-se um vínculo com a
mãe que passa a ter confiança no profissional tornando o trabalho de parto mais tranquilo. Em andamento.

CONCLUSOES O fisioterapeuta por conhecer a anatomia dos corpos e suas devidas mudanças, se torna um profissional apto para o estimular o parto vaginal.

REFERENCIAS 1. site do COFFITO 2. site do CREFITO 3. Baracho, E. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher / Elza Baracho. - 5.ed. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2012.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Cada vez mais as empresas tendem a digitalizar e modernizar todos os seus processos conforme o avanço da tecnologia, e acabam armazenando cada vez mais
informações dentro de suas bases de dados. Informações essas, que podemos encontrar desde estratégias comerciais até Informações de clientes, fornecedores e
funcionários e que podem se caracterizar como Informações de Identificação Pessoal, Informações Sensíveis de Identificação Pessoal e também como Padrões de
Segurança de Dados da Indústria de Métodos de Pagamento. Este projeto visa analisar e entender o processo de segurança dessas informações em pequenas e
médias empresas utilizando informações de uma média empresa real do ramo de embalagens.

OBJETIVOS
Realizar uma análise sobre a segurança da informação voltada para pequenas e médias empresas. Com isso, avaliar os principais fatores que podem determinar o
sucesso ou fracasso da continuidade de uma empresa. O fator humano, a infraestrutura e o financeiro, todos têm informações que precisam de cuidados, uma vez
que esses dados passam a ser considerados um ativo da empresa.

METODOLOGIA
Como objeto de estudo, além da literatura atualmente disponível; foram usados dados de uma empresa de médio porte do ramo de embalagens alimentícias,
localizada na cidade de São Paulo. A empresa conta com ferramentas para gerir a segurança de seus dados como firewall, antivírus, backups, softwares
gerenciáveis além da infraestrutura física que constantemente passa por atualizações.

RESULTADOS

Como impedir que constantes ameaças encontrem brechas para se aproveitar de vulnerabilidades e gerar prejuízos? Não basta usar softwares e bloquear acessos,
deve-se atentar às normas técnicas e legislações vigentes. É preciso adaptar estilos e fluxogramas de trabalho à nova realidade. Lembrando que ninguém está livre
de um ataque virtual. Nesse caso, uma empresa de médio porte que investe pouco em sistemas de segurança da informação - pois mantém infraestrutura e mão de
obra minimamente especializadas - talvez os donos/presidente não queiram investir em informática, pois acham pouco provável que seus dados "vazem" e essa
exposição virtual gere algum prejuízo.

CONCLUSOES
Nesse projeto buscamos visar e analisar como uma empresa se comporta na prática com todo o avanço da tecnologia e do aumento da implementação da
modernização dos processos, passando desde a digitalização dos processos até a proteção e a segurança da informação da qual se torna cada vez mais importante.

REFERENCIAS

Kaspersky Security Center. 2020. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/small-to-medium-business-security/security-center. Acesso em: 05/10/2020. Office
365 para pequenas e médias empresas. 2018. Disponível em: https://blog.tecjump.com.br/office-365-para-empresas. Acesso em: 05/10/2020. SILVA NETTO, Abner
da and SILVEIRA, Marco Antonio Pinheiro da. Gestão da segurança da informação: fatores que influenciam sua adoção em pequenas e médias empresas. JISTEM
J.Inf.Syst. Technol. Manag. (Online). 2007, vol.4, n.3, pp.375-397. ISSN 1807-1775.Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_abstract(#38)pid=S1807-17752007000300007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#38)tlng=pt. Acesso em: 05/10/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Cada vez mais as empresas tendem a digitalizar e modernizar todos os seus processos conforme o avanço da tecnologia, e acabam armazenando cada vez mais
informações dentro de suas bases de dados. Informações essas, que podemos encontrar desde estratégias comerciais até Informações de clientes, fornecedores e
funcionários e que podem se caracterizar como Informações de Identificação Pessoal, Informações Sensíveis de Identificação Pessoal e também como Padrões de
Segurança de Dados da Indústria de Métodos de Pagamento. Este projeto visa analisar e entender o processo de segurança dessas informações em pequenas e
médias empresas utilizando informações de uma média empresa real do ramo de embalagens.

OBJETIVOS
Realizar uma análise sobre a segurança da informação voltada para pequenas e médias empresas. Com isso, avaliar os principais fatores que podem determinar o
sucesso ou fracasso da continuidade de uma empresa. O fator humano, a infraestrutura e o financeiro, todos têm informações que precisam de cuidados, uma vez
que esses dados passam a ser considerados um ativo da empresa.

METODOLOGIA
Como objeto de estudo, além da literatura atualmente disponível; foram usados dados de uma empresa de médio porte do ramo de embalagens alimentícias,
localizada na cidade de São Paulo. A empresa conta com ferramentas para gerir a segurança de seus dados como firewall, antivírus, backups, softwares
gerenciáveis além da infraestrutura física que constantemente passa por atualizações.

RESULTADOS

Como impedir que constantes ameaças encontrem brechas para se aproveitar de vulnerabilidades e gerar prejuízos? Não basta usar softwares e bloquear acessos,
deve-se atentar às normas técnicas e legislações vigentes. É preciso adaptar estilos e fluxogramas de trabalho à nova realidade. Lembrando que ninguém está livre
de um ataque virtual. Nesse caso, uma empresa de médio porte que investe pouco em sistemas de segurança da informação - pois mantém infraestrutura e mão de
obra minimamente especializadas - talvez os donos/presidente não queiram investir em informática, pois acham pouco provável que seus dados "vazem" e essa
exposição virtual gere algum prejuízo.

CONCLUSOES
Nesse projeto buscamos visar e analisar como uma empresa se comporta na prática com todo o avanço da tecnologia e do aumento da implementação da
modernização dos processos, passando desde a digitalização dos processos até a proteção e a segurança da informação da qual se torna cada vez mais importante.

REFERENCIAS

Kaspersky Security Center. 2020. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/small-to-medium-business-security/security-center. Acesso em: 05/10/2020. Office
365 para pequenas e médias empresas. 2018. Disponível em: https://blog.tecjump.com.br/office-365-para-empresas. Acesso em: 05/10/2020. SILVA NETTO, Abner
da and SILVEIRA, Marco Antonio Pinheiro da. Gestão da segurança da informação: fatores que influenciam sua adoção em pequenas e médias empresas. JISTEM
J.Inf.Syst. Technol. Manag. (Online). 2007, vol.4, n.3, pp.375-397. ISSN 1807-1775.Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_abstract(#38)pid=S1807-17752007000300007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#38)tlng=pt. Acesso em: 05/10/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Cada vez mais as empresas tendem a digitalizar e modernizar todos os seus processos conforme o avanço da tecnologia, e acabam armazenando cada vez mais
informações dentro de suas bases de dados. Informações essas, que podemos encontrar desde estratégias comerciais até Informações de clientes, fornecedores e
funcionários e que podem se caracterizar como Informações de Identificação Pessoal, Informações Sensíveis de Identificação Pessoal e também como Padrões de
Segurança de Dados da Indústria de Métodos de Pagamento. Este projeto visa analisar e entender o processo de segurança dessas informações em pequenas e
médias empresas utilizando informações de uma média empresa real do ramo de embalagens.

OBJETIVOS
Realizar uma análise sobre a segurança da informação voltada para pequenas e médias empresas. Com isso, avaliar os principais fatores que podem determinar o
sucesso ou fracasso da continuidade de uma empresa. O fator humano, a infraestrutura e o financeiro, todos têm informações que precisam de cuidados, uma vez
que esses dados passam a ser considerados um ativo da empresa.

METODOLOGIA
Como objeto de estudo, além da literatura atualmente disponível; foram usados dados de uma empresa de médio porte do ramo de embalagens alimentícias,
localizada na cidade de São Paulo. A empresa conta com ferramentas para gerir a segurança de seus dados como firewall, antivírus, backups, softwares
gerenciáveis além da infraestrutura física que constantemente passa por atualizações.

RESULTADOS

Como impedir que constantes ameaças encontrem brechas para se aproveitar de vulnerabilidades e gerar prejuízos? Não basta usar softwares e bloquear acessos,
deve-se atentar às normas técnicas e legislações vigentes. É preciso adaptar estilos e fluxogramas de trabalho à nova realidade. Lembrando que ninguém está livre
de um ataque virtual. Nesse caso, uma empresa de médio porte que investe pouco em sistemas de segurança da informação - pois mantém infraestrutura e mão de
obra minimamente especializadas - talvez os donos/presidente não queiram investir em informática, pois acham pouco provável que seus dados "vazem" e essa
exposição virtual gere algum prejuízo.

CONCLUSOES
Nesse projeto buscamos visar e analisar como uma empresa se comporta na prática com todo o avanço da tecnologia e do aumento da implementação da
modernização dos processos, passando desde a digitalização dos processos até a proteção e a segurança da informação da qual se torna cada vez mais importante.

REFERENCIAS

Kaspersky Security Center. 2020. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/small-to-medium-business-security/security-center. Acesso em: 05/10/2020. Office
365 para pequenas e médias empresas. 2018. Disponível em: https://blog.tecjump.com.br/office-365-para-empresas. Acesso em: 05/10/2020. SILVA NETTO, Abner
da and SILVEIRA, Marco Antonio Pinheiro da. Gestão da segurança da informação: fatores que influenciam sua adoção em pequenas e médias empresas. JISTEM
J.Inf.Syst. Technol. Manag. (Online). 2007, vol.4, n.3, pp.375-397. ISSN 1807-1775.Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_abstract(#38)pid=S1807-17752007000300007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#38)tlng=pt. Acesso em: 05/10/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Cada vez mais as empresas tendem a digitalizar e modernizar todos os seus processos conforme o avanço da tecnologia, e acabam armazenando cada vez mais
informações dentro de suas bases de dados. Informações essas, que podemos encontrar desde estratégias comerciais até Informações de clientes, fornecedores e
funcionários e que podem se caracterizar como Informações de Identificação Pessoal, Informações Sensíveis de Identificação Pessoal e também como Padrões de
Segurança de Dados da Indústria de Métodos de Pagamento. Este projeto visa analisar e entender o processo de segurança dessas informações em pequenas e
médias empresas utilizando informações de uma média empresa real do ramo de embalagens.

OBJETIVOS
Realizar uma análise sobre a segurança da informação voltada para pequenas e médias empresas. Com isso, avaliar os principais fatores que podem determinar o
sucesso ou fracasso da continuidade de uma empresa. O fator humano, a infraestrutura e o financeiro, todos têm informações que precisam de cuidados, uma vez
que esses dados passam a ser considerados um ativo da empresa.

METODOLOGIA
Como objeto de estudo, além da literatura atualmente disponível; foram usados dados de uma empresa de médio porte do ramo de embalagens alimentícias,
localizada na cidade de São Paulo. A empresa conta com ferramentas para gerir a segurança de seus dados como firewall, antivírus, backups, softwares
gerenciáveis além da infraestrutura física que constantemente passa por atualizações.

RESULTADOS

Como impedir que constantes ameaças encontrem brechas para se aproveitar de vulnerabilidades e gerar prejuízos? Não basta usar softwares e bloquear acessos,
deve-se atentar às normas técnicas e legislações vigentes. É preciso adaptar estilos e fluxogramas de trabalho à nova realidade. Lembrando que ninguém está livre
de um ataque virtual. Nesse caso, uma empresa de médio porte que investe pouco em sistemas de segurança da informação - pois mantém infraestrutura e mão de
obra minimamente especializadas - talvez os donos/presidente não queiram investir em informática, pois acham pouco provável que seus dados "vazem" e essa
exposição virtual gere algum prejuízo.

CONCLUSOES
Nesse projeto buscamos visar e analisar como uma empresa se comporta na prática com todo o avanço da tecnologia e do aumento da implementação da
modernização dos processos, passando desde a digitalização dos processos até a proteção e a segurança da informação da qual se torna cada vez mais importante.

REFERENCIAS

Kaspersky Security Center. 2020. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/small-to-medium-business-security/security-center. Acesso em: 05/10/2020. Office
365 para pequenas e médias empresas. 2018. Disponível em: https://blog.tecjump.com.br/office-365-para-empresas. Acesso em: 05/10/2020. SILVA NETTO, Abner
da and SILVEIRA, Marco Antonio Pinheiro da. Gestão da segurança da informação: fatores que influenciam sua adoção em pequenas e médias empresas. JISTEM
J.Inf.Syst. Technol. Manag. (Online). 2007, vol.4, n.3, pp.375-397. ISSN 1807-1775.Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_abstract(#38)pid=S1807-17752007000300007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#38)tlng=pt. Acesso em: 05/10/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

INTRODUCAO

Cada vez mais as empresas tendem a digitalizar e modernizar todos os seus processos conforme o avanço da tecnologia, e acabam armazenando cada vez mais
informações dentro de suas bases de dados. Informações essas, que podemos encontrar desde estratégias comerciais até Informações de clientes, fornecedores e
funcionários e que podem se caracterizar como Informações de Identificação Pessoal, Informações Sensíveis de Identificação Pessoal e também como Padrões de
Segurança de Dados da Indústria de Métodos de Pagamento. Este projeto visa analisar e entender o processo de segurança dessas informações em pequenas e
médias empresas utilizando informações de uma média empresa real do ramo de embalagens.

OBJETIVOS
Realizar uma análise sobre a segurança da informação voltada para pequenas e médias empresas. Com isso, avaliar os principais fatores que podem determinar o
sucesso ou fracasso da continuidade de uma empresa. O fator humano, a infraestrutura e o financeiro, todos têm informações que precisam de cuidados, uma vez
que esses dados passam a ser considerados um ativo da empresa.

METODOLOGIA
Como objeto de estudo, além da literatura atualmente disponível; foram usados dados de uma empresa de médio porte do ramo de embalagens alimentícias,
localizada na cidade de São Paulo. A empresa conta com ferramentas para gerir a segurança de seus dados como firewall, antivírus, backups, softwares
gerenciáveis além da infraestrutura física que constantemente passa por atualizações.

RESULTADOS

Como impedir que constantes ameaças encontrem brechas para se aproveitar de vulnerabilidades e gerar prejuízos? Não basta usar softwares e bloquear acessos,
deve-se atentar às normas técnicas e legislações vigentes. É preciso adaptar estilos e fluxogramas de trabalho à nova realidade. Lembrando que ninguém está livre
de um ataque virtual. Nesse caso, uma empresa de médio porte que investe pouco em sistemas de segurança da informação - pois mantém infraestrutura e mão de
obra minimamente especializadas - talvez os donos/presidente não queiram investir em informática, pois acham pouco provável que seus dados "vazem" e essa
exposição virtual gere algum prejuízo.

CONCLUSOES
Nesse projeto buscamos visar e analisar como uma empresa se comporta na prática com todo o avanço da tecnologia e do aumento da implementação da
modernização dos processos, passando desde a digitalização dos processos até a proteção e a segurança da informação da qual se torna cada vez mais importante.

REFERENCIAS

Kaspersky Security Center. 2020. Disponível em: https://www.kaspersky.com.br/small-to-medium-business-security/security-center. Acesso em: 05/10/2020. Office
365 para pequenas e médias empresas. 2018. Disponível em: https://blog.tecjump.com.br/office-365-para-empresas. Acesso em: 05/10/2020. SILVA NETTO, Abner
da and SILVEIRA, Marco Antonio Pinheiro da. Gestão da segurança da informação: fatores que influenciam sua adoção em pequenas e médias empresas. JISTEM
J.Inf.Syst. Technol. Manag. (Online). 2007, vol.4, n.3, pp.375-397. ISSN 1807-1775.Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_abstract(#38)pid=S1807-17752007000300007(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#38)tlng=pt. Acesso em: 05/10/2020.

Página 895



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11698 Medicina Veterinária 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3402959 - ZAHI ENI SANTOS SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jonas Moraes Filho

TITULO
Diagnóstico molecular para Ehrlichia canis, Rangelia vitalii, Babesia canis vogeli, Mycoplasma spp. e Hepatozoon spp em cães sadios participantes de campanhas de
castração na zona sul do município de São Paulo, SP

INTRODUCAO

As doenças transmitidas por artrópodes envolvem diversos agentes infecciosos, hospedeiros e vetores, que influenciam na saúde humana e animal. Em cães, a
Erliquiose monocítica canina (EMC), causada pela bactéria Ehrlichia canis está entre as mais graves hemoparasitoses, sendo transmitida pelo carrapato
Rhipicephalus sanguineus. Os sinais clínicos da doença são multissistêmicos, que variam de acordo com a fase. A Rangeliose canina, também conhecido como
febre amarela dos cães, é causada pela infecção por Rangelia vitalii. A Babesiose canina, doença considerada endêmica no Brasil, é causada por hematozoários do
gênero Babesia, no qual a B. canis vogeli é o mais prevalente no país. A Hepatozoonose canina possui como agente etiológico o Hepatozoon spp, no qual sua
transmissão envolve a ingestão por cães de carrapatos do gênero Rhipicephalus e Amblyomma infectados com o parasito. O Mycoplasma spp é o patógeno
causador da Micoplasmose canina e felina, provocando anemias que variam de leve a grave, a transmissão envolve pulgas Ctenocephalides felis, carrapatos R.
sanguineus e de forma iatrogênica transfusões.

OBJETIVOS
Avaliar a ocorrência de cães infectados provenientes da zona sul do município de São Paulo para os agentes etiológicos E. canis, R. vitalii, B. canis vogeli,
Mycoplasma spp. e Hepatozoon canis.

METODOLOGIA

Foram coletadas 146 amostras sanguíneas de cães da zona sul do município de São Paulo. Foram feitas 3 campanhas de coletas, ocorrendo nos bairros do Grajau e
Ilha do Bororé. As amostras de sangue total, foram processadas individualmente à extração de DNA, utilizando-se o “kit” de extração “Dneasy Tissue Kit” (Qiagen,
Chatsworth, CA), e posteriormente com o DNA extraído foram realizados PCR em tempo real para Ehrlichia canis, Rangelia vitalii, B. canis vogeli, Mycoplasma spp. e
PCR para Hepatozoon canis.

RESULTADOS
Das 146 amostras sanguíneas de cães: a) 42,7% (62/146) foram positivas no PCR para Hepatozoon canis; b) 6,9% (10/146) foram positivas no PCR real time para
Ehrlichia canis; c) 40% (8/20) foram positivas no PCR real time para Babesia canis vogeli; d) nenhuma amostra (0/146) apresentou positividade na PCR real time para
Mycoplasma spp.

CONCLUSOES
Conclui-se até o momento, que as hemoparasitoses mais frequentes no estudo foram Babesia canis vogeli e Hepatozoon canis. Porém, devido as manifestações
clínicas das hemoparasitoses serem inespecíficas, conhecer a epidemiologia destas doenças são fundamentais para implementação de medidas de prevenção e
controle.

REFERENCIAS

HARRUS S, BANETH G. Drivers for the emergence and re-emergence of vector-borne protozoal and bacterial diseases. Int J Parasitol 2005; 35(11-12): 1309-1318.
BANETH G. , MATHEW J.S., SHKAP V., MACINTIRE D.K., BARTA J.R. (#38) EWING S.A. 2003. Canine hepatozoonosis: two disease syndromes caused by separate
Hepatozoon spp. Trends Parasitol. 19(1):27-31. C. E.; Labruna, M. B. Canine Infection by Rickettsiae and Ehrlichiae in Southern Brazil. American Journal of Tropical
Medicine, v. 70, n. 1, p. 102-108, 2008.
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TITULO TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL: PERSPECTIVAS A PARTIR DE PESQUISAS BÁSICAS E CLÍNICAS

INTRODUCAO
O transplante de microbiota fecal é um procedimento que visa a manutenção da integridade da microbiota intestinal e o controle sobre a proliferação de patógenos,
visto que é realizado através da transferência de microorganismos coletados de um doador saudável para o trato gastrointestinal do paciente receptor.

OBJETIVOS Criar um panorama de como estão as pesquisas básicas e clínicas sobre o transplante de microbiota no mundo atualmente.

METODOLOGIA
As pesquisas básicas foram levantadas nos sites PubMed e Scielo com os termos “Transplante de Microbiota Fecal” e seu correspondente em inglês, e as pesquisas
clínicas foram levantadas na plataforma Clinicaltrials.gov, através dos mesmos termos de pesquisa, utilizando os filtros para ensaios clínicos, fases 1 a 4 e que
estavam ativos e recrutando pacientes, ativos mas não recrutando ou completos.

RESULTADOS
A maioria das pesquisas são estudos precoces, fase 1 (31%) e fase 2 (45%). As regiões com mais pesquisas são, respectivamente, Europa (29%), Estados Unidos
(26%) e China (20%). A colite (27%), a infecção por Clostridium difficile (15%) e a doença do enxerto contra o hospedeiro (11%) são as principais condições que estão
utilizando o transplante como opção terapêutica. A via mais comum de entrega do método é a colonoscopia.

CONCLUSOES
Os dados mostram que apesar do procedimento estar em fase inicial de estudo, pode ser uma opção eficaz e promissora no combate a diversas patogenias. A
técnica é realizada principalmente em países desenvolvidos, e ainda não há relatos de estudos clínicos em andamento no Brasil.

REFERENCIAS

Messias BA, Franchi BF, Henrique Pontes P, de Andrade Medeiros Barbosa DA, Viana CAS. Transplante de microbiota fecal no tratamento da infecção por Clostridium
difficile: estado da arte e revisão de literatura. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 2018 01. Allegretti JR, Mullish BH, Kelly C, Fischer M. The evolution of the
use of faecal microbiota transplantation and emerging therapeutic indications. The Lancet. 2019 08. Kim KO, Gluck M. Fecal Microbiota Transplantation: An Update
on Clinical Practice. Clinical Endoscopy. 2019 03. Ganc AJ, Ganc RL, Reimão SM, Frisoli Junior A, Pasternak J. Transplante de microbiota fecal por enteroscopia alta
para o tratamento da diarreia causada por Clostridium difficile. Einstein. 2015. de Groot PF, Frissen MN, de Clercq NC, Nieuwdorp M. Fecal microbiota transplantation
in metabolic syndrome: History, present and future. Taylor and Francis. 2017 02. Mcilroy JR, Segal JP, Mullish BH, Quraishi MN, Gasbarrini A, Cammarota G, et al.
Current and future targets for faecal microbiota transplantation. Human Microbiome Journal. 2019 03. Bibbò S, Settanni CR, Porcari S, Bocchino E, Ianiro G,
Cammarota G, et al. Fecal Microbiota Transplantation: Screening and Selection to Choose the Optimal Donor. Journal of Clinical Medicine. 2020 06. Wang J, Kuo C,
Kuo F, Wang Y, Hsu W, Yu F, et al. Fecal microbiota transplantation: Review and update. Journal of the Formosan Medical Association. 2019 03. Blaser MJ. Fecal
Microbiota Transplantation for Dysbiosis - Predictable Risks. The New England Journal Of Medicine. 2019 10. Janket S, Ackerson LK, Diamandis EP. Potential risks in
fecal microbiota transplantation. De Gruyter. 2019 11.
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TITULO TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL: PERSPECTIVAS A PARTIR DE PESQUISAS BÁSICAS E CLÍNICAS

INTRODUCAO
O transplante de microbiota fecal é um procedimento que visa a manutenção da integridade da microbiota intestinal e o controle sobre a proliferação de patógenos,
visto que é realizado através da transferência de microorganismos coletados de um doador saudável para o trato gastrointestinal do paciente receptor.

OBJETIVOS Criar um panorama de como estão as pesquisas básicas e clínicas sobre o transplante de microbiota no mundo atualmente.

METODOLOGIA
As pesquisas básicas foram levantadas nos sites PubMed e Scielo com os termos “Transplante de Microbiota Fecal” e seu correspondente em inglês, e as pesquisas
clínicas foram levantadas na plataforma Clinicaltrials.gov, através dos mesmos termos de pesquisa, utilizando os filtros para ensaios clínicos, fases 1 a 4 e que
estavam ativos e recrutando pacientes, ativos mas não recrutando ou completos.

RESULTADOS
A maioria das pesquisas são estudos precoces, fase 1 (31%) e fase 2 (45%). As regiões com mais pesquisas são, respectivamente, Europa (29%), Estados Unidos
(26%) e China (20%). A colite (27%), a infecção por Clostridium difficile (15%) e a doença do enxerto contra o hospedeiro (11%) são as principais condições que estão
utilizando o transplante como opção terapêutica. A via mais comum de entrega do método é a colonoscopia.

CONCLUSOES
Os dados mostram que apesar do procedimento estar em fase inicial de estudo, pode ser uma opção eficaz e promissora no combate a diversas patogenias. A
técnica é realizada principalmente em países desenvolvidos, e ainda não há relatos de estudos clínicos em andamento no Brasil.

REFERENCIAS

Messias BA, Franchi BF, Henrique Pontes P, de Andrade Medeiros Barbosa DA, Viana CAS. Transplante de microbiota fecal no tratamento da infecção por Clostridium
difficile: estado da arte e revisão de literatura. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 2018 01. Allegretti JR, Mullish BH, Kelly C, Fischer M. The evolution of the
use of faecal microbiota transplantation and emerging therapeutic indications. The Lancet. 2019 08. Kim KO, Gluck M. Fecal Microbiota Transplantation: An Update
on Clinical Practice. Clinical Endoscopy. 2019 03. Ganc AJ, Ganc RL, Reimão SM, Frisoli Junior A, Pasternak J. Transplante de microbiota fecal por enteroscopia alta
para o tratamento da diarreia causada por Clostridium difficile. Einstein. 2015. de Groot PF, Frissen MN, de Clercq NC, Nieuwdorp M. Fecal microbiota transplantation
in metabolic syndrome: History, present and future. Taylor and Francis. 2017 02. Mcilroy JR, Segal JP, Mullish BH, Quraishi MN, Gasbarrini A, Cammarota G, et al.
Current and future targets for faecal microbiota transplantation. Human Microbiome Journal. 2019 03. Bibbò S, Settanni CR, Porcari S, Bocchino E, Ianiro G,
Cammarota G, et al. Fecal Microbiota Transplantation: Screening and Selection to Choose the Optimal Donor. Journal of Clinical Medicine. 2020 06. Wang J, Kuo C,
Kuo F, Wang Y, Hsu W, Yu F, et al. Fecal microbiota transplantation: Review and update. Journal of the Formosan Medical Association. 2019 03. Blaser MJ. Fecal
Microbiota Transplantation for Dysbiosis - Predictable Risks. The New England Journal Of Medicine. 2019 10. Janket S, Ackerson LK, Diamandis EP. Potential risks in
fecal microbiota transplantation. De Gruyter. 2019 11.
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TITULO TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL: PERSPECTIVAS A PARTIR DE PESQUISAS BÁSICAS E CLÍNICAS

INTRODUCAO
O transplante de microbiota fecal é um procedimento que visa a manutenção da integridade da microbiota intestinal e o controle sobre a proliferação de patógenos,
visto que é realizado através da transferência de microorganismos coletados de um doador saudável para o trato gastrointestinal do paciente receptor.

OBJETIVOS Criar um panorama de como estão as pesquisas básicas e clínicas sobre o transplante de microbiota no mundo atualmente.

METODOLOGIA
As pesquisas básicas foram levantadas nos sites PubMed e Scielo com os termos “Transplante de Microbiota Fecal” e seu correspondente em inglês, e as pesquisas
clínicas foram levantadas na plataforma Clinicaltrials.gov, através dos mesmos termos de pesquisa, utilizando os filtros para ensaios clínicos, fases 1 a 4 e que
estavam ativos e recrutando pacientes, ativos mas não recrutando ou completos.

RESULTADOS
A maioria das pesquisas são estudos precoces, fase 1 (31%) e fase 2 (45%). As regiões com mais pesquisas são, respectivamente, Europa (29%), Estados Unidos
(26%) e China (20%). A colite (27%), a infecção por Clostridium difficile (15%) e a doença do enxerto contra o hospedeiro (11%) são as principais condições que estão
utilizando o transplante como opção terapêutica. A via mais comum de entrega do método é a colonoscopia.

CONCLUSOES
Os dados mostram que apesar do procedimento estar em fase inicial de estudo, pode ser uma opção eficaz e promissora no combate a diversas patogenias. A
técnica é realizada principalmente em países desenvolvidos, e ainda não há relatos de estudos clínicos em andamento no Brasil.

REFERENCIAS

Messias BA, Franchi BF, Henrique Pontes P, de Andrade Medeiros Barbosa DA, Viana CAS. Transplante de microbiota fecal no tratamento da infecção por Clostridium
difficile: estado da arte e revisão de literatura. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 2018 01. Allegretti JR, Mullish BH, Kelly C, Fischer M. The evolution of the
use of faecal microbiota transplantation and emerging therapeutic indications. The Lancet. 2019 08. Kim KO, Gluck M. Fecal Microbiota Transplantation: An Update
on Clinical Practice. Clinical Endoscopy. 2019 03. Ganc AJ, Ganc RL, Reimão SM, Frisoli Junior A, Pasternak J. Transplante de microbiota fecal por enteroscopia alta
para o tratamento da diarreia causada por Clostridium difficile. Einstein. 2015. de Groot PF, Frissen MN, de Clercq NC, Nieuwdorp M. Fecal microbiota transplantation
in metabolic syndrome: History, present and future. Taylor and Francis. 2017 02. Mcilroy JR, Segal JP, Mullish BH, Quraishi MN, Gasbarrini A, Cammarota G, et al.
Current and future targets for faecal microbiota transplantation. Human Microbiome Journal. 2019 03. Bibbò S, Settanni CR, Porcari S, Bocchino E, Ianiro G,
Cammarota G, et al. Fecal Microbiota Transplantation: Screening and Selection to Choose the Optimal Donor. Journal of Clinical Medicine. 2020 06. Wang J, Kuo C,
Kuo F, Wang Y, Hsu W, Yu F, et al. Fecal microbiota transplantation: Review and update. Journal of the Formosan Medical Association. 2019 03. Blaser MJ. Fecal
Microbiota Transplantation for Dysbiosis - Predictable Risks. The New England Journal Of Medicine. 2019 10. Janket S, Ackerson LK, Diamandis EP. Potential risks in
fecal microbiota transplantation. De Gruyter. 2019 11.
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TITULO Diagnósticos e Condutas na Pancreatite Necro-Hemorrágica.

INTRODUCAO

O pâncreas, glândula alongada e retroperitoneal localizada na parede posterior do abdome e é acessória da digestão. Quando ocorre uma inflamação no pâncreas,
ela é chamada de pancreatite, podendo ser classificada como aguda ou crônica ou como pancreatite leve ou grave, segundo a classificação de Atlanta. A pancreatite
aguda é a doença inflamatória do pâncreas, associada à diversas condições como agentes etiológicos, sendo que a doença litiásica biliar e a ingestão de álcool
correspondem com cerca de 80% dos casos. A pancreatite necro-hemorrágica corresponde a 20% dos casos de pancreatite aguda e é dividida em duas fase. Na fase
I ocorre extensa resposta inflamatória sistêmica e pode haver sepse. Na fase II ocorre a disfunção multiorgânica como consequência da infecção da necrose
pancreática. A pancreatite abrange diferentes métodos para diagnóstico como os critérios de Ranson, Glasgow, APACHE II além de métodos de imagem como a
tomografia computadorizada. O tratamento da pancreatite aguda envolve uma série de questões como o uso da antibioticoterapia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre diagnóstico e condutas de pancreatite necro-hemorrágica

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na pancreatite necro hemorrágica(#38)#8203;, (#38)#8203;através dos descritores:
”(#38)#8203;pancretatitis necro(#38)#8203;” e “n(#38)#8203;ecro-hemorrhagic pancreatitis(#38)#8203;”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos
em todos os idiomas, publicados nos últimos 5 anos.

RESULTADOS

O diagnóstico da pancreatite necro-hemorrágica é feito pelo uso das classificações de Ranson, Glasgow e APACHE II além de métodos de imagem. A presença de
três ou mais critérios de Ranson ou da pontuação de 8 ou mais scores na classificação de APACHE II caracterizam pancreatite aguda grave. O critério de Balthazar,
caracterizado por achado de áreas não perfundidas na TC com contraste venoso realizada após 48 horas demonstra a presença de necrose pancreática. A punção
com agulha fina guiada pela TC com cultura do material colhido da infecção é considerada como padrão-ouro para a confirmação diagnóstica. A terapia mais aceita
atualmente ocorre por meio do uso profilático de antibióticos não absorvíveis por via oral e marcadores bioquímicos. Os quadros clínicos que necessitam de cirurgia
apresentam: dúvida diagnóstica e complicações da pancreatite aguda. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas são: laparotomia exploradora, drenagem percutânea ou
endoscópica, métodos endoscópicos e necrosectomia via transgástrica.

CONCLUSOES
(#38)#8203;Não está claro qual é o melhor manejo dos pacientes com pancreatite necro hemorrágica, apesar do advento de modernos métodos e técnicas, ainda
continua sendo desafiadora quanto ao momento da abordagem com antibioticoterapia, e quanto o melhor momento para realizar a cirurgia, e a técnica de
procedimento a ser escolhida.

REFERENCIAS

1(#38)#8203;.(#38)#8203;https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0102-6720201000020001 3(#38)lang=pt 2. (#38)#8203;Clavien, PA; Sarr,
M.G; Fong, Y - Atlas of Upper Gastrointestinal and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery - Editora Springer - 2007 3(#38)#8203;. GASTROENTEROLOGY CLINICS OF
NORTH AMERICA - Editora Elsevier - 2007 4(#38)#8203;. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. (#38)#8203;Anatomia orientada para a clínica.(#38)#8203; 8 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
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TITULO Diagnósticos e Condutas na Pancreatite Necro-Hemorrágica.

INTRODUCAO

O pâncreas, glândula alongada e retroperitoneal localizada na parede posterior do abdome e é acessória da digestão. Quando ocorre uma inflamação no pâncreas,
ela é chamada de pancreatite, podendo ser classificada como aguda ou crônica ou como pancreatite leve ou grave, segundo a classificação de Atlanta. A pancreatite
aguda é a doença inflamatória do pâncreas, associada à diversas condições como agentes etiológicos, sendo que a doença litiásica biliar e a ingestão de álcool
correspondem com cerca de 80% dos casos. A pancreatite necro-hemorrágica corresponde a 20% dos casos de pancreatite aguda e é dividida em duas fase. Na fase
I ocorre extensa resposta inflamatória sistêmica e pode haver sepse. Na fase II ocorre a disfunção multiorgânica como consequência da infecção da necrose
pancreática. A pancreatite abrange diferentes métodos para diagnóstico como os critérios de Ranson, Glasgow, APACHE II além de métodos de imagem como a
tomografia computadorizada. O tratamento da pancreatite aguda envolve uma série de questões como o uso da antibioticoterapia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre diagnóstico e condutas de pancreatite necro-hemorrágica

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na pancreatite necro hemorrágica(#38)#8203;, (#38)#8203;através dos descritores:
”(#38)#8203;pancretatitis necro(#38)#8203;” e “n(#38)#8203;ecro-hemorrhagic pancreatitis(#38)#8203;”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos
em todos os idiomas, publicados nos últimos 5 anos.

RESULTADOS

O diagnóstico da pancreatite necro-hemorrágica é feito pelo uso das classificações de Ranson, Glasgow e APACHE II além de métodos de imagem. A presença de
três ou mais critérios de Ranson ou da pontuação de 8 ou mais scores na classificação de APACHE II caracterizam pancreatite aguda grave. O critério de Balthazar,
caracterizado por achado de áreas não perfundidas na TC com contraste venoso realizada após 48 horas demonstra a presença de necrose pancreática. A punção
com agulha fina guiada pela TC com cultura do material colhido da infecção é considerada como padrão-ouro para a confirmação diagnóstica. A terapia mais aceita
atualmente ocorre por meio do uso profilático de antibióticos não absorvíveis por via oral e marcadores bioquímicos. Os quadros clínicos que necessitam de cirurgia
apresentam: dúvida diagnóstica e complicações da pancreatite aguda. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas são: laparotomia exploradora, drenagem percutânea ou
endoscópica, métodos endoscópicos e necrosectomia via transgástrica.

CONCLUSOES
(#38)#8203;Não está claro qual é o melhor manejo dos pacientes com pancreatite necro hemorrágica, apesar do advento de modernos métodos e técnicas, ainda
continua sendo desafiadora quanto ao momento da abordagem com antibioticoterapia, e quanto o melhor momento para realizar a cirurgia, e a técnica de
procedimento a ser escolhida.

REFERENCIAS

1(#38)#8203;.(#38)#8203;https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0102-6720201000020001 3(#38)lang=pt 2. (#38)#8203;Clavien, PA; Sarr,
M.G; Fong, Y - Atlas of Upper Gastrointestinal and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery - Editora Springer - 2007 3(#38)#8203;. GASTROENTEROLOGY CLINICS OF
NORTH AMERICA - Editora Elsevier - 2007 4(#38)#8203;. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. (#38)#8203;Anatomia orientada para a clínica.(#38)#8203; 8 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
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TITULO Diagnósticos e Condutas na Pancreatite Necro-Hemorrágica.

INTRODUCAO

O pâncreas, glândula alongada e retroperitoneal localizada na parede posterior do abdome e é acessória da digestão. Quando ocorre uma inflamação no pâncreas,
ela é chamada de pancreatite, podendo ser classificada como aguda ou crônica ou como pancreatite leve ou grave, segundo a classificação de Atlanta. A pancreatite
aguda é a doença inflamatória do pâncreas, associada à diversas condições como agentes etiológicos, sendo que a doença litiásica biliar e a ingestão de álcool
correspondem com cerca de 80% dos casos. A pancreatite necro-hemorrágica corresponde a 20% dos casos de pancreatite aguda e é dividida em duas fase. Na fase
I ocorre extensa resposta inflamatória sistêmica e pode haver sepse. Na fase II ocorre a disfunção multiorgânica como consequência da infecção da necrose
pancreática. A pancreatite abrange diferentes métodos para diagnóstico como os critérios de Ranson, Glasgow, APACHE II além de métodos de imagem como a
tomografia computadorizada. O tratamento da pancreatite aguda envolve uma série de questões como o uso da antibioticoterapia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre diagnóstico e condutas de pancreatite necro-hemorrágica

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na pancreatite necro hemorrágica(#38)#8203;, (#38)#8203;através dos descritores:
”(#38)#8203;pancretatitis necro(#38)#8203;” e “n(#38)#8203;ecro-hemorrhagic pancreatitis(#38)#8203;”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos
em todos os idiomas, publicados nos últimos 5 anos.

RESULTADOS

O diagnóstico da pancreatite necro-hemorrágica é feito pelo uso das classificações de Ranson, Glasgow e APACHE II além de métodos de imagem. A presença de
três ou mais critérios de Ranson ou da pontuação de 8 ou mais scores na classificação de APACHE II caracterizam pancreatite aguda grave. O critério de Balthazar,
caracterizado por achado de áreas não perfundidas na TC com contraste venoso realizada após 48 horas demonstra a presença de necrose pancreática. A punção
com agulha fina guiada pela TC com cultura do material colhido da infecção é considerada como padrão-ouro para a confirmação diagnóstica. A terapia mais aceita
atualmente ocorre por meio do uso profilático de antibióticos não absorvíveis por via oral e marcadores bioquímicos. Os quadros clínicos que necessitam de cirurgia
apresentam: dúvida diagnóstica e complicações da pancreatite aguda. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas são: laparotomia exploradora, drenagem percutânea ou
endoscópica, métodos endoscópicos e necrosectomia via transgástrica.

CONCLUSOES
(#38)#8203;Não está claro qual é o melhor manejo dos pacientes com pancreatite necro hemorrágica, apesar do advento de modernos métodos e técnicas, ainda
continua sendo desafiadora quanto ao momento da abordagem com antibioticoterapia, e quanto o melhor momento para realizar a cirurgia, e a técnica de
procedimento a ser escolhida.

REFERENCIAS

1(#38)#8203;.(#38)#8203;https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0102-6720201000020001 3(#38)lang=pt 2. (#38)#8203;Clavien, PA; Sarr,
M.G; Fong, Y - Atlas of Upper Gastrointestinal and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery - Editora Springer - 2007 3(#38)#8203;. GASTROENTEROLOGY CLINICS OF
NORTH AMERICA - Editora Elsevier - 2007 4(#38)#8203;. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. (#38)#8203;Anatomia orientada para a clínica.(#38)#8203; 8 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
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TITULO Diagnósticos e Condutas na Pancreatite Necro-Hemorrágica.

INTRODUCAO

O pâncreas, glândula alongada e retroperitoneal localizada na parede posterior do abdome e é acessória da digestão. Quando ocorre uma inflamação no pâncreas,
ela é chamada de pancreatite, podendo ser classificada como aguda ou crônica ou como pancreatite leve ou grave, segundo a classificação de Atlanta. A pancreatite
aguda é a doença inflamatória do pâncreas, associada à diversas condições como agentes etiológicos, sendo que a doença litiásica biliar e a ingestão de álcool
correspondem com cerca de 80% dos casos. A pancreatite necro-hemorrágica corresponde a 20% dos casos de pancreatite aguda e é dividida em duas fase. Na fase
I ocorre extensa resposta inflamatória sistêmica e pode haver sepse. Na fase II ocorre a disfunção multiorgânica como consequência da infecção da necrose
pancreática. A pancreatite abrange diferentes métodos para diagnóstico como os critérios de Ranson, Glasgow, APACHE II além de métodos de imagem como a
tomografia computadorizada. O tratamento da pancreatite aguda envolve uma série de questões como o uso da antibioticoterapia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre diagnóstico e condutas de pancreatite necro-hemorrágica

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na pancreatite necro hemorrágica(#38)#8203;, (#38)#8203;através dos descritores:
”(#38)#8203;pancretatitis necro(#38)#8203;” e “n(#38)#8203;ecro-hemorrhagic pancreatitis(#38)#8203;”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos
em todos os idiomas, publicados nos últimos 5 anos.

RESULTADOS

O diagnóstico da pancreatite necro-hemorrágica é feito pelo uso das classificações de Ranson, Glasgow e APACHE II além de métodos de imagem. A presença de
três ou mais critérios de Ranson ou da pontuação de 8 ou mais scores na classificação de APACHE II caracterizam pancreatite aguda grave. O critério de Balthazar,
caracterizado por achado de áreas não perfundidas na TC com contraste venoso realizada após 48 horas demonstra a presença de necrose pancreática. A punção
com agulha fina guiada pela TC com cultura do material colhido da infecção é considerada como padrão-ouro para a confirmação diagnóstica. A terapia mais aceita
atualmente ocorre por meio do uso profilático de antibióticos não absorvíveis por via oral e marcadores bioquímicos. Os quadros clínicos que necessitam de cirurgia
apresentam: dúvida diagnóstica e complicações da pancreatite aguda. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas são: laparotomia exploradora, drenagem percutânea ou
endoscópica, métodos endoscópicos e necrosectomia via transgástrica.

CONCLUSOES
(#38)#8203;Não está claro qual é o melhor manejo dos pacientes com pancreatite necro hemorrágica, apesar do advento de modernos métodos e técnicas, ainda
continua sendo desafiadora quanto ao momento da abordagem com antibioticoterapia, e quanto o melhor momento para realizar a cirurgia, e a técnica de
procedimento a ser escolhida.

REFERENCIAS

1(#38)#8203;.(#38)#8203;https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0102-6720201000020001 3(#38)lang=pt 2. (#38)#8203;Clavien, PA; Sarr,
M.G; Fong, Y - Atlas of Upper Gastrointestinal and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery - Editora Springer - 2007 3(#38)#8203;. GASTROENTEROLOGY CLINICS OF
NORTH AMERICA - Editora Elsevier - 2007 4(#38)#8203;. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. (#38)#8203;Anatomia orientada para a clínica.(#38)#8203; 8 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
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Diego Ferreira de Andrade Garcia Elias Jirjoss Ilias

TITULO Diagnósticos e Condutas na Pancreatite Necro-Hemorrágica.

INTRODUCAO

O pâncreas, glândula alongada e retroperitoneal localizada na parede posterior do abdome e é acessória da digestão. Quando ocorre uma inflamação no pâncreas,
ela é chamada de pancreatite, podendo ser classificada como aguda ou crônica ou como pancreatite leve ou grave, segundo a classificação de Atlanta. A pancreatite
aguda é a doença inflamatória do pâncreas, associada à diversas condições como agentes etiológicos, sendo que a doença litiásica biliar e a ingestão de álcool
correspondem com cerca de 80% dos casos. A pancreatite necro-hemorrágica corresponde a 20% dos casos de pancreatite aguda e é dividida em duas fase. Na fase
I ocorre extensa resposta inflamatória sistêmica e pode haver sepse. Na fase II ocorre a disfunção multiorgânica como consequência da infecção da necrose
pancreática. A pancreatite abrange diferentes métodos para diagnóstico como os critérios de Ranson, Glasgow, APACHE II além de métodos de imagem como a
tomografia computadorizada. O tratamento da pancreatite aguda envolve uma série de questões como o uso da antibioticoterapia.

OBJETIVOS Realizar uma revisão narrativa da literatura internacional dos últimos 5 anos, sobre diagnóstico e condutas de pancreatite necro-hemorrágica

METODOLOGIA
Trata-se de revisão narrativa da literatura sobre as medidas terapêuticas na pancreatite necro hemorrágica(#38)#8203;, (#38)#8203;através dos descritores:
”(#38)#8203;pancretatitis necro(#38)#8203;” e “n(#38)#8203;ecro-hemorrhagic pancreatitis(#38)#8203;”, nas bases de dados PUBMED, BVS e SCIELO, com artigos
em todos os idiomas, publicados nos últimos 5 anos.

RESULTADOS

O diagnóstico da pancreatite necro-hemorrágica é feito pelo uso das classificações de Ranson, Glasgow e APACHE II além de métodos de imagem. A presença de
três ou mais critérios de Ranson ou da pontuação de 8 ou mais scores na classificação de APACHE II caracterizam pancreatite aguda grave. O critério de Balthazar,
caracterizado por achado de áreas não perfundidas na TC com contraste venoso realizada após 48 horas demonstra a presença de necrose pancreática. A punção
com agulha fina guiada pela TC com cultura do material colhido da infecção é considerada como padrão-ouro para a confirmação diagnóstica. A terapia mais aceita
atualmente ocorre por meio do uso profilático de antibióticos não absorvíveis por via oral e marcadores bioquímicos. Os quadros clínicos que necessitam de cirurgia
apresentam: dúvida diagnóstica e complicações da pancreatite aguda. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas são: laparotomia exploradora, drenagem percutânea ou
endoscópica, métodos endoscópicos e necrosectomia via transgástrica.

CONCLUSOES
(#38)#8203;Não está claro qual é o melhor manejo dos pacientes com pancreatite necro hemorrágica, apesar do advento de modernos métodos e técnicas, ainda
continua sendo desafiadora quanto ao momento da abordagem com antibioticoterapia, e quanto o melhor momento para realizar a cirurgia, e a técnica de
procedimento a ser escolhida.

REFERENCIAS

1(#38)#8203;.(#38)#8203;https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0102-6720201000020001 3(#38)lang=pt 2. (#38)#8203;Clavien, PA; Sarr,
M.G; Fong, Y - Atlas of Upper Gastrointestinal and Hepato-Pancreato-Biliary Surgery - Editora Springer - 2007 3(#38)#8203;. GASTROENTEROLOGY CLINICS OF
NORTH AMERICA - Editora Elsevier - 2007 4(#38)#8203;. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. (#38)#8203;Anatomia orientada para a clínica.(#38)#8203; 8 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
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TITULO O USO DA ELETROESTIMULAÇÃO DE TIBIAL POSTERIOR PARA O TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE URGÊNCIA

INTRODUCAO

A incontinência urinária de urgência è descrita pela Sociedade Internacional de Continência (International Continence Society – ICS) como a perda urinária
involuntária e tem como sintoma característico a vontade inesperada de urinar e isso ocorre de forma repentina fazendo com que haja escape de urina. A IUU pode
se manifestar não só em mulheres de mais idade mas também em mulheres jovens; dessa forma ela possui etiologias variadas. Estudos mostram que o tratamento
utilizando eletroestimulação do nervo tibial posterior vem trazendo melhorias significativas no quadro de incontinência urinária de urgência, e esse tratamento tem
diminuído os sintomas e agregando positivamente para a melhoria da qualidade de vida das pacientes. O tratamento com EE tem como objetivo principal de reverter
o quadro clínico e sintomatológico causados pela patologia e consequentemente diminuir as complicações evitando assim a necessidade de um tratamento
invasivo. A EE possui diversos pontos positivos pois, não oferece efeito colateral ao paciente e não è invasiva.

OBJETIVOS Realizar um estudo que observe a eficácia do uso da eletroestimulação no tratamento da incontinência urinária de urgência.

METODOLOGIA

Esse trabalho irá realizar uma revisão sistemática com o objetivo de observar os efeitos deste tratamento e sua eficácia. Os materiais selecionados correspondem
ao período de 2017 a 2020. As fontes bibliográficas escolhidas para realização deste trabalho foram: Google acadêmico, SCIELO, PUBMED,PEDro; e BVS, algumas
informações e dados foram retirados de publicações feitas por órgãos de saúde como a Organização mundial da saúde OMS; esses materiais foram todos
encontrados através da internet nos sites: Scientific Electronic Library Online SCIELO, National Center for Biotechnology Information PUBMED, Biblioteca virtual em
saúde BVS, Google acadêmico e livros, a maioria dos materiais usados foram encontrados através da biblioteca virtual que está disponível no portal da UNISA.

RESULTADOS

Dentre os diversos recursos da fisioterapia que podem contribuir para a melhoria dos sintomas causados pela IUU a eletroterapia também pode ser utilizada, o uso
desse recurso para estimular o nervo tibial posterior contribui de forma positiva pois leva a uma melhora no quadro clínico do paciente. A eletroestimulação estimula
contração da musculatura do assoalho pélvico e desta forma também pode ser usada para ocluir a uretra e prevenir a perda de urina durante a contração do detrusor,
podendo assim melhorar o controle da bexiga. Sendo usada na região medial do MI estimula a inervação que pertence ao assoalho pélvico e essa estimulação da
inervação gera um efeito benéfico na sintomatologia da UI. O efeito terapêutico observado é a diminuição da perda de urina ao realizar esforço (ao tossir, espirrar,
realizar atividade física), e a melhora significativa na qualidade de vida.

CONCLUSOES É esperado que a eletroterapia se melhore eficaz no tratamento dos sintomas da IUU.

REFERENCIAS

1. BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. São Paulo: Bireme, 2018 Disponível em:(#60)http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2733-incontinencia-urinaria(#62).
Acesso em 25 Ago.2020 2. Boaretto, Juliana et al. Comparação entre oxibutinina, eletroestimulação do nervo tibial posterior e exercícios perineais no tratamento da
síndrome da bexiga hiperativa. São Paulo, 2019. 3. Vera, V et al. Electroestimulación del nervio tibial posterior en incontinencia urinaria de urgência e incontinência
fecal. Espana, 2019.
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TITULO Utilização de alinhador ortodôntico Invisilign no tratamento da má oclusão

INTRODUCAO

A Ortodontia passou por grandes evoluções e mudanças marcantes nos aparelhos ortodônticos nos últimos anos devido à estética; tornando-se uma modalidade de
tratamento ortodôntico cada vez mais popular entre adultos e adolescentes que procuram evitar aparelhos fixos tradicionais, dispensando o uso de braquetes e/ou
fios. Tais alinhadores são moldeiras de acetato transparente, semelhantes às placas de clareamento dentário, porém mais rígidos, e tem a função de movimentar os
dentes. Eles são confeccionados com a mais alta tecnologia 3D e personalizados para cada paciente com base em moldes retirados dos dentes e um planejamento
digital detalhado, feito por meio de softwares específicos. Esse sistema possui diversas vantagens quando comparado ao aparelho ortodôntico tradicional, é mais
confortável, praticamente invisível, pode ser removido na hora das refeições e da higiene bucal, não atrapalha na fala e não causa irritação nas gengivas e mucosas.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é mostrar o tratamento de uma paciente com apinhamento dentário e que não gostaria de utilizar braquetes para o tratamento dentário.

METODOLOGIA
Foram oferecidos diversas opções de tratamento à paciente e o aparelho escolhido foi o sistema Invisilign por meio da troca dos alinhadores a cada 15 dias de
acordo com a recomendação do fabricante.

RESULTADOS

CONCLUSOES Após o tratamento observamos a melhora da oclusão da paciente e satisfação da mesma com a estética obtida.

REFERENCIAS
1. Vlaskalic V, Boyd R. Orthodontic treatment of a mildly crowded malocclusion using Invisalign system. Aust Orthod J 2002; 17(1):41–6 2. Womack WR, Ahn JH,
Ammari Z, Castillo A. A new approach to correction of crowding. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2002; 122(3):310–6.10. 3. Xiem Phan; Ling H. P. Clinical
Limitations of Invisalign. JCDA- www.cda-adc.ca/jcda, 2007, v. 73, n. 3, p. 263-266
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Roberto Henrique da Costa Grec FABRÍCIO PINELLI VALARELLI; RAYANE DE OLIVEIRA PINTO; JOSÉ FERNANDO CASTANHA HENRIQUES

TITULO Utilização de alinhador ortodôntico Invisilign no tratamento da má oclusão

INTRODUCAO

A Ortodontia passou por grandes evoluções e mudanças marcantes nos aparelhos ortodônticos nos últimos anos devido à estética; tornando-se uma modalidade de
tratamento ortodôntico cada vez mais popular entre adultos e adolescentes que procuram evitar aparelhos fixos tradicionais, dispensando o uso de braquetes e/ou
fios. Tais alinhadores são moldeiras de acetato transparente, semelhantes às placas de clareamento dentário, porém mais rígidos, e tem a função de movimentar os
dentes. Eles são confeccionados com a mais alta tecnologia 3D e personalizados para cada paciente com base em moldes retirados dos dentes e um planejamento
digital detalhado, feito por meio de softwares específicos. Esse sistema possui diversas vantagens quando comparado ao aparelho ortodôntico tradicional, é mais
confortável, praticamente invisível, pode ser removido na hora das refeições e da higiene bucal, não atrapalha na fala e não causa irritação nas gengivas e mucosas.

OBJETIVOS O objetivo deste trabalho é mostrar o tratamento de uma paciente com apinhamento dentário e que não gostaria de utilizar braquetes para o tratamento dentário.

METODOLOGIA
Foram oferecidos diversas opções de tratamento à paciente e o aparelho escolhido foi o sistema Invisilign por meio da troca dos alinhadores a cada 15 dias de
acordo com a recomendação do fabricante.

RESULTADOS

CONCLUSOES Após o tratamento observamos a melhora da oclusão da paciente e satisfação da mesma com a estética obtida.

REFERENCIAS
1. Vlaskalic V, Boyd R. Orthodontic treatment of a mildly crowded malocclusion using Invisalign system. Aust Orthod J 2002; 17(1):41–6 2. Womack WR, Ahn JH,
Ammari Z, Castillo A. A new approach to correction of crowding. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2002; 122(3):310–6.10. 3. Xiem Phan; Ling H. P. Clinical
Limitations of Invisalign. JCDA- www.cda-adc.ca/jcda, 2007, v. 73, n. 3, p. 263-266
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TITULO Tratamento Conservadores da Dor Miofascial

INTRODUCAO

A dor miofascial (DMF) é uma desordem musculoesquelética crônica, caracterizada pela presença de pontos de gatilho (PG) ou trigger points(TP). Existe o
envolvimento do sistema nervoso central e periférico, por isso é também conhecida como uma desordem neuromuscular. Esses TP podem ser ativos apresentando
uma dor espontânea ou latentes que se tornam sensíveis a palpação do músculo. A etiologia da DMF é multifatorial envolvendo hábitos do dia a dia como, esforço
repetitivo crônico, má postura estática, posição de sono não ideais e hábitos ergonômicos incorretos. No caso da Odontologia, os hábitos parafuncionais como o
Bruxismo do Sono são os mais envolvidos.

OBJETIVOS Apresentar o diagnóstico da DMF bem como discutir tratamentos conservadores.

METODOLOGIA

Foi feita uma revisão da literatura para discutir sobre o diagnóstico da DMF e os seus principais tratamentos. Discussão A DMF é diagnosticada através do exame
clínico dividido entre a anamnese e exame físico. Anamnese relata os sinais e sintomas do paciente através das perguntas abaixo: 1) Início da dor 2) Localização da
dor 3) Horários de apresentação 4) Duração da dor 5) Frequência da dor 6) Intensidade da dor 7) Fatores que agravam 8) Qualidade da dor? 9) Aperta ou range os
dentes? 10) Tem cansaço ao mastigar? 11) Tem estalidos ou ruídos ao abrir e fechar a boca? 12) Qualidade do sono? Já o exame físico é realizado pelo cirurgião
dentista através palpação muscular e articular 1) Palpação dos músculos mastigatórios da ATM; 2) Exame de abertura bucal e lateralidade; 3) Presença de
desgastes na faceta; 4) Abertura e fechamento. Tratamento O tratamento da DMF envolve a inativação do TP no músculo e tratar os fatores predisponentes para
prevenir a recorrência. Principais tratamentos da DMF Terapias conservadoras Tratamentos Exercícios • Alongamento muscular • Exercícios posturais •
Fortalecimento do músculo Reeducação do paciente • Posturas no dia a dia Spray e alongamento • Alongamento do músculo com a função de reduzir a dor
Farmacoterapia • Analgésicos • Anti-inflamatórios • Relaxantes musculares Placas Oclusais • Uso diurno e noturno para a conscientização de hábitos parafuncionais
Injeções no TP Procedimento intramuscular com a função de reduzir a contração do músculo e a dor muscular • Agulhamento a seco • Agulhamento com lidocaína •
Agulhamento com Botox

RESULTADOS
Para existir um bom resultado ao tratar a DMF é necessária uma ampla variedade de técnicas. Estudos mostram que a educação, treinamento e reforço contínuo são
essenciais para evitar o retorno DMF se realizados corretamente de acordo com a orientação do profissional.

CONCLUSOES O tratamento conservador deve ser sempre a primeira opçao de tratamento para pacientes com DMF

REFERENCIAS

1. SAXENA, Anudeep. CHANSORIA, Mayank. TOMAR, Gaurav and KUMAR, Abhyuday. Myofascial Pain Syndrome: An Overview. Journal of Pain (#38) Palliative Care
Pharmacotherapy, 2015. 2. FRICTON, James. Myofascial Pain Mechanisms to Management. HealthPartners Institute for Education and Research, University of
Minnesota School of Dentistry, 2016. 3. KHIAVI. A. Hassan. EBRAHIMI, Hooman. NAJAFI, Shamsolmolouk. NAKISA, Maryam. HABIBZADEH, Sareh. KHAYAMZADEH,
Mina. KHARAZIFARD. J. Mohammad. Efficacy of Low-Level Laser, Hard Occlusal Appliance and Conventional Pharmacotherapy in the Management of Myofascial
Pain Dysfunction Syndrome; A Preliminary Study. Journal of Lasers in Medical Sciences, 2020.
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TITULO Correção do diastema interincisivos devido à presença de supranumerários na dentadura mista.

INTRODUCAO
Os dentes supranumerários são anomalias dentárias de número sendo mais frequentes na maxilla e denominado mesiodens quando se localizam entre os incisivos
centrais superiores. Possuem alterações de forma e tamanho e sua presença pode comprometer o irrompimento natural dos dentes numerários, seja por impacção
ou erupção ectópica ocasionando um desequilíbrio oclusal e estético.

OBJETIVOS
O presente trabalho mostra o caso clínico de um paciente de 7 anos de idade que buscou tratamento ortodôntico devido ao comprometimento estético dos dentes
anteriores superiores. No exame clínico e radiográfico observou-se a presença de 2 dentes supranumerários irrompidos entre os incisivos centrais superiores que
estavam posicionados mais para distal impedindo o irrompimento dos incisivos laterais.

METODOLOGIA
O tratamento consistiu na extração dos supranumerários e posterior instalação de aparelho removível com molas digitais para reposicionamento dos incisivos
centrais e recuperação de espaço para o irrompimento dos incisivos laterais.

RESULTADOS
Após o diagnóstico, foi realizada a remoção cirúrgica dos supranumerários, No sexto mês de tratamento utilizando o aparelho removível com molas digitais,
irromperam os incisivos laterais, porém o 22 estava palatinizado (mordida cruzada) sendo necessário portanto a vestibularização do mesmo, após 3 meses do uso
do aparelho com mola digital, verifica-se o fechamento completo diastema e um bom posicionamento dos incisivos laterais.

CONCLUSOES

Após 1 ano, o tratamento interceptor foi finalizado com os dentes anteriores erupcionados em suas posições naturais e melhora da autoestima do paciente. Fica
estabelecido neste trabalho a importância de um diagnóstico precoce e correto que possibilita a ortodontia interceptativa, evitando o agravamento de más oclusões
que poderiam gerar problemas de dicção, deglutição e desarmonia orofacial. Durante o tratamento a conscientização dos pais e da criança sobre a importância do
uso adequado do aparelho, higienização e a presença nas consultas foi fator decisivo para o sucesso do tratamento realizado e bom desempenho do cirurgião
dentista

REFERENCIAS

1. Almeida, Renato Rodrigues de et al. Diastema interincisivos centrais superiores: quando e como intervir?. Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial, Jun 2004;
9(3):137-156 2. Lara TS, Lanciav M, Silva-Filho OG, Garib DG, Ozawa TO. Prevalência de mesiodens em pacientes ortodônticos nos estágios de dentição decídua e
mista e sua associação com outras anomalias dentárias. Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial. 2013;18(6):93-9 3. Almeida RR, Almeida-Pedrin RR, Almeida MR,
Garib DG, Almeida PCMR, Pinzan. Etiologia das Más Oclusões - Causas Hereditárias e Congênitas, Adquiridas Gerais, Locais e Proximais (Hábitos Bucais) Rev. Dent.
Press Ortodon. Ortop. Facial, 2000; 5 (6): 107-129.

Página 909



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11723 Ortodontia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3596290 - WESLEY CRUZ DE MOURA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1
Orientador

2
Orientador Externo

Roberto Henrique da Costa
Grec

FRANCYLE SIMÕES HERRERA SANCHES; FABRÍCIO PINELLI VALARELLI; RAYANE DE OLIVEIRA PINTO; JOSÉ FERNANDO CASTANHA
HENRIQUES

TITULO Correção do diastema interincisivos devido à presença de supranumerários na dentadura mista.

INTRODUCAO
Os dentes supranumerários são anomalias dentárias de número sendo mais frequentes na maxilla e denominado mesiodens quando se localizam entre os incisivos
centrais superiores. Possuem alterações de forma e tamanho e sua presença pode comprometer o irrompimento natural dos dentes numerários, seja por impacção
ou erupção ectópica ocasionando um desequilíbrio oclusal e estético.

OBJETIVOS
O presente trabalho mostra o caso clínico de um paciente de 7 anos de idade que buscou tratamento ortodôntico devido ao comprometimento estético dos dentes
anteriores superiores. No exame clínico e radiográfico observou-se a presença de 2 dentes supranumerários irrompidos entre os incisivos centrais superiores que
estavam posicionados mais para distal impedindo o irrompimento dos incisivos laterais.

METODOLOGIA
O tratamento consistiu na extração dos supranumerários e posterior instalação de aparelho removível com molas digitais para reposicionamento dos incisivos
centrais e recuperação de espaço para o irrompimento dos incisivos laterais.

RESULTADOS
Após o diagnóstico, foi realizada a remoção cirúrgica dos supranumerários, No sexto mês de tratamento utilizando o aparelho removível com molas digitais,
irromperam os incisivos laterais, porém o 22 estava palatinizado (mordida cruzada) sendo necessário portanto a vestibularização do mesmo, após 3 meses do uso
do aparelho com mola digital, verifica-se o fechamento completo diastema e um bom posicionamento dos incisivos laterais.

CONCLUSOES

Após 1 ano, o tratamento interceptor foi finalizado com os dentes anteriores erupcionados em suas posições naturais e melhora da autoestima do paciente. Fica
estabelecido neste trabalho a importância de um diagnóstico precoce e correto que possibilita a ortodontia interceptativa, evitando o agravamento de más oclusões
que poderiam gerar problemas de dicção, deglutição e desarmonia orofacial. Durante o tratamento a conscientização dos pais e da criança sobre a importância do
uso adequado do aparelho, higienização e a presença nas consultas foi fator decisivo para o sucesso do tratamento realizado e bom desempenho do cirurgião
dentista

REFERENCIAS

1. Almeida, Renato Rodrigues de et al. Diastema interincisivos centrais superiores: quando e como intervir?. Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial, Jun 2004;
9(3):137-156 2. Lara TS, Lanciav M, Silva-Filho OG, Garib DG, Ozawa TO. Prevalência de mesiodens em pacientes ortodônticos nos estágios de dentição decídua e
mista e sua associação com outras anomalias dentárias. Rev. Dent. Press Ortodon. Ortop. Facial. 2013;18(6):93-9 3. Almeida RR, Almeida-Pedrin RR, Almeida MR,
Garib DG, Almeida PCMR, Pinzan. Etiologia das Más Oclusões - Causas Hereditárias e Congênitas, Adquiridas Gerais, Locais e Proximais (Hábitos Bucais) Rev. Dent.
Press Ortodon. Ortop. Facial, 2000; 5 (6): 107-129.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO

A finalidade desse estudo é a segurança da informação em aplicativos móveis, onde o grupo apresenta por meio de pesquisas, a vulnerabilidade das informações, e a
forma como os invasores externos buscam formas de interceptar os dados de diferentes maneiras. Por meio de malwares, buscam características atraentes como a
grande quantidade de informações pessoais armazenadas e aplicativos sem criptografia que se tornam mais fáceis. As aplicações para cada sistema cresceram
muito nessa área, o debate sobre esse tema está sendo muito atual no mundo da tecnologia principalmente nas empresas de desenvolvimento de apps mobile. Para
defender os dados, algumas técnicas foram pesquisadas e abordadas formas utilizadas para o roubo de informação.

OBJETIVOS
Demonstrar como são as possíveis invasões de roubo de informações pessoais nos aplicativos móveis e quais são as prevenções das ameaças externas; conhecer e
analisar a prática das organizações responsáveis por aplicativos mobile com a apresentação de casos.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre segurança da informação na utilização de aplicativos mobile,
além de apresentação de casos de roubos de dados e soluções aplicadas.

RESULTADOS

O trabalho aborda algumas formas utilizadas pelos invasores externos para o roubo de informações. Durante nossas pesquisas foi visto que a maioria dos roubos
são dos dispositivos Android que pode ser um sistema de código aberto. Ele é mais perseguido pelas táticas de ataque. O sistema IOS possui códigos fechados, o
que dificulta a ação de ataque do sistema para o roubo de informação. A curiosidade é explorada de diversas formas, como as mensagens SMS, MMS independente
da defesa e da tecnologia implantada. Os invasores vão tentar formas e estratégias para tentar derrubar essa barreira que impendem a invasão e para isso há dicas
que se pode seguir para evitar perdas de dados.

CONCLUSOES

Neste trabalho abordamos o assunto “Segurança da Informação em aplicativos para dispositivos móveis” cuja a finalidade é apresentar de modo coerente e
compreensiva as vulnerabilidades das informações e as formas das quais os invasores externos utilizam para interceptar os dados por meio de malwares. E
concluímos que, diante de todas as pesquisas realizadas, e de todos os estudos levantados sobre segurança, ainda sim estamos em constante vulnerabilidade, pois
com o passar do tempo vírus, malwares, trojans, enfim, são criados e aperfeiçoados por Hackers com intuitos criminosos. Diante disso, cabe a nós se mantermos
atualizados para se prevenir dos riscos existentes e manter os aplicativos mobile constante segurança.

REFERENCIAS
KOLBE, A. J. Sistemas de segurança da informação na era do conhecimento. Editora: Intersaberes. 2017. REDHAT. Introdução ao desenvolvimento de aplicativos
mobile empresariais. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/mobile. Acesso em: 05/10/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO

A finalidade desse estudo é a segurança da informação em aplicativos móveis, onde o grupo apresenta por meio de pesquisas, a vulnerabilidade das informações, e a
forma como os invasores externos buscam formas de interceptar os dados de diferentes maneiras. Por meio de malwares, buscam características atraentes como a
grande quantidade de informações pessoais armazenadas e aplicativos sem criptografia que se tornam mais fáceis. As aplicações para cada sistema cresceram
muito nessa área, o debate sobre esse tema está sendo muito atual no mundo da tecnologia principalmente nas empresas de desenvolvimento de apps mobile. Para
defender os dados, algumas técnicas foram pesquisadas e abordadas formas utilizadas para o roubo de informação.

OBJETIVOS
Demonstrar como são as possíveis invasões de roubo de informações pessoais nos aplicativos móveis e quais são as prevenções das ameaças externas; conhecer e
analisar a prática das organizações responsáveis por aplicativos mobile com a apresentação de casos.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre segurança da informação na utilização de aplicativos mobile,
além de apresentação de casos de roubos de dados e soluções aplicadas.

RESULTADOS

O trabalho aborda algumas formas utilizadas pelos invasores externos para o roubo de informações. Durante nossas pesquisas foi visto que a maioria dos roubos
são dos dispositivos Android que pode ser um sistema de código aberto. Ele é mais perseguido pelas táticas de ataque. O sistema IOS possui códigos fechados, o
que dificulta a ação de ataque do sistema para o roubo de informação. A curiosidade é explorada de diversas formas, como as mensagens SMS, MMS independente
da defesa e da tecnologia implantada. Os invasores vão tentar formas e estratégias para tentar derrubar essa barreira que impendem a invasão e para isso há dicas
que se pode seguir para evitar perdas de dados.

CONCLUSOES

Neste trabalho abordamos o assunto “Segurança da Informação em aplicativos para dispositivos móveis” cuja a finalidade é apresentar de modo coerente e
compreensiva as vulnerabilidades das informações e as formas das quais os invasores externos utilizam para interceptar os dados por meio de malwares. E
concluímos que, diante de todas as pesquisas realizadas, e de todos os estudos levantados sobre segurança, ainda sim estamos em constante vulnerabilidade, pois
com o passar do tempo vírus, malwares, trojans, enfim, são criados e aperfeiçoados por Hackers com intuitos criminosos. Diante disso, cabe a nós se mantermos
atualizados para se prevenir dos riscos existentes e manter os aplicativos mobile constante segurança.

REFERENCIAS
KOLBE, A. J. Sistemas de segurança da informação na era do conhecimento. Editora: Intersaberes. 2017. REDHAT. Introdução ao desenvolvimento de aplicativos
mobile empresariais. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/mobile. Acesso em: 05/10/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO

A finalidade desse estudo é a segurança da informação em aplicativos móveis, onde o grupo apresenta por meio de pesquisas, a vulnerabilidade das informações, e a
forma como os invasores externos buscam formas de interceptar os dados de diferentes maneiras. Por meio de malwares, buscam características atraentes como a
grande quantidade de informações pessoais armazenadas e aplicativos sem criptografia que se tornam mais fáceis. As aplicações para cada sistema cresceram
muito nessa área, o debate sobre esse tema está sendo muito atual no mundo da tecnologia principalmente nas empresas de desenvolvimento de apps mobile. Para
defender os dados, algumas técnicas foram pesquisadas e abordadas formas utilizadas para o roubo de informação.

OBJETIVOS
Demonstrar como são as possíveis invasões de roubo de informações pessoais nos aplicativos móveis e quais são as prevenções das ameaças externas; conhecer e
analisar a prática das organizações responsáveis por aplicativos mobile com a apresentação de casos.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre segurança da informação na utilização de aplicativos mobile,
além de apresentação de casos de roubos de dados e soluções aplicadas.

RESULTADOS

O trabalho aborda algumas formas utilizadas pelos invasores externos para o roubo de informações. Durante nossas pesquisas foi visto que a maioria dos roubos
são dos dispositivos Android que pode ser um sistema de código aberto. Ele é mais perseguido pelas táticas de ataque. O sistema IOS possui códigos fechados, o
que dificulta a ação de ataque do sistema para o roubo de informação. A curiosidade é explorada de diversas formas, como as mensagens SMS, MMS independente
da defesa e da tecnologia implantada. Os invasores vão tentar formas e estratégias para tentar derrubar essa barreira que impendem a invasão e para isso há dicas
que se pode seguir para evitar perdas de dados.

CONCLUSOES

Neste trabalho abordamos o assunto “Segurança da Informação em aplicativos para dispositivos móveis” cuja a finalidade é apresentar de modo coerente e
compreensiva as vulnerabilidades das informações e as formas das quais os invasores externos utilizam para interceptar os dados por meio de malwares. E
concluímos que, diante de todas as pesquisas realizadas, e de todos os estudos levantados sobre segurança, ainda sim estamos em constante vulnerabilidade, pois
com o passar do tempo vírus, malwares, trojans, enfim, são criados e aperfeiçoados por Hackers com intuitos criminosos. Diante disso, cabe a nós se mantermos
atualizados para se prevenir dos riscos existentes e manter os aplicativos mobile constante segurança.

REFERENCIAS
KOLBE, A. J. Sistemas de segurança da informação na era do conhecimento. Editora: Intersaberes. 2017. REDHAT. Introdução ao desenvolvimento de aplicativos
mobile empresariais. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/mobile. Acesso em: 05/10/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUCAO

A finalidade desse estudo é a segurança da informação em aplicativos móveis, onde o grupo apresenta por meio de pesquisas, a vulnerabilidade das informações, e a
forma como os invasores externos buscam formas de interceptar os dados de diferentes maneiras. Por meio de malwares, buscam características atraentes como a
grande quantidade de informações pessoais armazenadas e aplicativos sem criptografia que se tornam mais fáceis. As aplicações para cada sistema cresceram
muito nessa área, o debate sobre esse tema está sendo muito atual no mundo da tecnologia principalmente nas empresas de desenvolvimento de apps mobile. Para
defender os dados, algumas técnicas foram pesquisadas e abordadas formas utilizadas para o roubo de informação.

OBJETIVOS
Demonstrar como são as possíveis invasões de roubo de informações pessoais nos aplicativos móveis e quais são as prevenções das ameaças externas; conhecer e
analisar a prática das organizações responsáveis por aplicativos mobile com a apresentação de casos.

METODOLOGIA
O estudo consiste em um trabalho descritivo de revisão bibliográfica, consultando livros e artigos sobre segurança da informação na utilização de aplicativos mobile,
além de apresentação de casos de roubos de dados e soluções aplicadas.

RESULTADOS

O trabalho aborda algumas formas utilizadas pelos invasores externos para o roubo de informações. Durante nossas pesquisas foi visto que a maioria dos roubos
são dos dispositivos Android que pode ser um sistema de código aberto. Ele é mais perseguido pelas táticas de ataque. O sistema IOS possui códigos fechados, o
que dificulta a ação de ataque do sistema para o roubo de informação. A curiosidade é explorada de diversas formas, como as mensagens SMS, MMS independente
da defesa e da tecnologia implantada. Os invasores vão tentar formas e estratégias para tentar derrubar essa barreira que impendem a invasão e para isso há dicas
que se pode seguir para evitar perdas de dados.

CONCLUSOES

Neste trabalho abordamos o assunto “Segurança da Informação em aplicativos para dispositivos móveis” cuja a finalidade é apresentar de modo coerente e
compreensiva as vulnerabilidades das informações e as formas das quais os invasores externos utilizam para interceptar os dados por meio de malwares. E
concluímos que, diante de todas as pesquisas realizadas, e de todos os estudos levantados sobre segurança, ainda sim estamos em constante vulnerabilidade, pois
com o passar do tempo vírus, malwares, trojans, enfim, são criados e aperfeiçoados por Hackers com intuitos criminosos. Diante disso, cabe a nós se mantermos
atualizados para se prevenir dos riscos existentes e manter os aplicativos mobile constante segurança.

REFERENCIAS
KOLBE, A. J. Sistemas de segurança da informação na era do conhecimento. Editora: Intersaberes. 2017. REDHAT. Introdução ao desenvolvimento de aplicativos
mobile empresariais. Disponível em: https://www.redhat.com/pt-br/topics/mobile. Acesso em: 05/10/2020.
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Cintia Leci Rodrigues

TITULO Epidemiologia das Tentativas de suicídio na população residente da cidade de São Paulo.

INTRODUCAO
Conceituado como lesão autoprovocada e incluído nas categorias que vão de X60 a X84 da Classificação CID, a tentativa de suicídio compreende qualquer
comportamento suicida não letal relacionado a um ato intencional contra a própria vida.

OBJETIVOS
Analisar o perfil epidemiológico das tentativas de suicídio na população residente na cidade de São Paulo no ano de 2015, verificando diferenças entre os sexos,
etnia e ainda, o instrumento utilizado

METODOLOGIA Foram utilizados dados do sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus)

RESULTADOS
Há registro de 910 tentativas de suicídio nesse período na cidade de São Paulo. Os resultados do estudo mostram que a tentativa é mais prevalente em adultos do
sexo masculino e o ambiente mais recorrente, o residencial. O número baixo de notificações alerta para a alta taxa de tentativas não notificadas.

CONCLUSOES
As tentativas de suicídio ocorrem principalmente entre a população adulta, sexo masculino, por meio de intoxicação e envenenamento, na própria casa da vítima. Os
resultados apresentados reforçam a necessidade de os serviços de saúde estarem sensíveis ao registro, atenção e ao cuidado da população que a eles chegam por
essa causa.

REFERENCIAS

1. Tavares FL et al. Mortalidade por suicídio no Espírito Santo, Brasil: análise do período de 2012 a 2016. Av Enferm. 2020; 38 (1):66-76. 2. Borba LO, Ferreira ACZ,
Kalinke LP, Maftum MA, Maftum GJ. Fatores associados à tentativa de suicídio por pessoas com transtorno mental. Rev Min Enferm. 2020; 24: e-1284. 3. Pessoa
DMS, Freitas RJM, Melo JAL, Barreto FA, Melo KCO, Dias ECS. Assistência de enfermagem na atenção primária à saúde de adolescentes com ideações suicidas. Rev
Min Enferm. 2020; 24: e-1290. 4. Palma DCA, Santos ES, Ignotti E. Análise dos padrões espaciais e caracterização dos suicídios no Brasil entre 1990 e 2015. Cad.
Saúde Pública 2020; 36(4): e00092819. 5. Vasconcelos Neto PJA, Moreira RS, Oliveira Junior FJM, Ludermir AB. Tentativa de suicídio, transtorno de estresse pós-
traumático e fatores associados em mulheres do Recife. Rev Bras Epidemiol 2020; 23: E200010. 6. Bahia CA, Avanci JQ, Pinto LW, Minayo MCS. Notificações e
internações por lesão autoprovocada em adolescentes no Brasil, 2007-2016. Epidemiol. Serv. Saude 2020; 29(2): e2019060,2020. 7. SIVVA – Sistema de Informação
e Vigilância de Violências e Acidentes. [base de dados na internet]. São Paulo: Acidentes de Trânsito. [acesso em 23 de agosto de 2020]. Disponível em:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/ secretarias/saude. 8. Santos LA, Kind L. Integralidade, intersetorialidade e cuidado em saúde: caminhos para se enfrentar o suicídio
Interface (Botucatu). 2020; 24: e190116. 9. Fernandes FY et al. Tendência de suicídio em adolescentes brasileiros entre 1997 e 2016. Epidemiol. Serv. Saude 2020;
29(4): e2020117. 10. Almeida ABM, Uchoa GF, Carvalho AMR. Epidemiologia das intoxicações medicamentosas registradas no sistema nacional de informações
tóxico-farmacológicas de 2012-2016. Saúde e Pesqui. 2020; 13(2): 431-440.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE E-COMMERCE

INTRODUCAO
Com o surgimento da amazon.com em 1995, a popularização do comércio online começou, o que desencadeou um crescimento do e-commerce ocasionando um
grande número de dados circulando na rede, sendo eles pessoais e bancários, o que nos faz questionar o quão seguro e confiável é esse sistema.

OBJETIVOS
Temos como objetivos pesquisar segurança em e-commerce, apresentar problemas, maneiras de prevenção de golpes e de vazamentos indevidos e mostrar
métodos de proteção que são usados na proteção de dados em sites de e-commerce e seus certificados.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos, além de pesquisar métodos de ataque e defesa para sistemas de compra online, e ocorrências de
problemas na área, tais como fraudes, roubo de dados.

RESULTADOS
Entendemos que a procura por segurança é primordial na hora de realizar compras online, para isso, diversos sites de segurança possuem certificados para proteger
sites de e-commerce. Sendo assim a busca por segurança é um dos pontos principais para evitar fraudes e roubos, deixando o consumidor mais confortável e
seguro no momento de suas compras.

CONCLUSOES
Concluindo que os sites de e-commerce merecem uma atenção por parte da Segurança, tanto para evitar ataques aos proprietários dos sites quanto para os
consumidores em relação a clonagem de cartões, roubo de dados e outras maneiras de fraude.

REFERENCIAS
AWS. Segurança na Nuvem AWS. Disponível em: aws.amazon.com/pt/security/. Acesso em: 04/10/2020. Epoca Negócios. Os 21 maiores casos de violação de
dados de 2018. 2018. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html.
Acesso em: 04/10/2020. SITE BLINDADO. Disponível em: www.siteblindado.com/. Acesso em: 04/10/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE E-COMMERCE

INTRODUCAO
Com o surgimento da amazon.com em 1995, a popularização do comércio online começou, o que desencadeou um crescimento do e-commerce ocasionando um
grande número de dados circulando na rede, sendo eles pessoais e bancários, o que nos faz questionar o quão seguro e confiável é esse sistema.

OBJETIVOS
Temos como objetivos pesquisar segurança em e-commerce, apresentar problemas, maneiras de prevenção de golpes e de vazamentos indevidos e mostrar
métodos de proteção que são usados na proteção de dados em sites de e-commerce e seus certificados.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos, além de pesquisar métodos de ataque e defesa para sistemas de compra online, e ocorrências de
problemas na área, tais como fraudes, roubo de dados.

RESULTADOS
Entendemos que a procura por segurança é primordial na hora de realizar compras online, para isso, diversos sites de segurança possuem certificados para proteger
sites de e-commerce. Sendo assim a busca por segurança é um dos pontos principais para evitar fraudes e roubos, deixando o consumidor mais confortável e
seguro no momento de suas compras.

CONCLUSOES
Concluindo que os sites de e-commerce merecem uma atenção por parte da Segurança, tanto para evitar ataques aos proprietários dos sites quanto para os
consumidores em relação a clonagem de cartões, roubo de dados e outras maneiras de fraude.

REFERENCIAS
AWS. Segurança na Nuvem AWS. Disponível em: aws.amazon.com/pt/security/. Acesso em: 04/10/2020. Epoca Negócios. Os 21 maiores casos de violação de
dados de 2018. 2018. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html.
Acesso em: 04/10/2020. SITE BLINDADO. Disponível em: www.siteblindado.com/. Acesso em: 04/10/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE E-COMMERCE

INTRODUCAO
Com o surgimento da amazon.com em 1995, a popularização do comércio online começou, o que desencadeou um crescimento do e-commerce ocasionando um
grande número de dados circulando na rede, sendo eles pessoais e bancários, o que nos faz questionar o quão seguro e confiável é esse sistema.

OBJETIVOS
Temos como objetivos pesquisar segurança em e-commerce, apresentar problemas, maneiras de prevenção de golpes e de vazamentos indevidos e mostrar
métodos de proteção que são usados na proteção de dados em sites de e-commerce e seus certificados.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos, além de pesquisar métodos de ataque e defesa para sistemas de compra online, e ocorrências de
problemas na área, tais como fraudes, roubo de dados.

RESULTADOS
Entendemos que a procura por segurança é primordial na hora de realizar compras online, para isso, diversos sites de segurança possuem certificados para proteger
sites de e-commerce. Sendo assim a busca por segurança é um dos pontos principais para evitar fraudes e roubos, deixando o consumidor mais confortável e
seguro no momento de suas compras.

CONCLUSOES
Concluindo que os sites de e-commerce merecem uma atenção por parte da Segurança, tanto para evitar ataques aos proprietários dos sites quanto para os
consumidores em relação a clonagem de cartões, roubo de dados e outras maneiras de fraude.

REFERENCIAS
AWS. Segurança na Nuvem AWS. Disponível em: aws.amazon.com/pt/security/. Acesso em: 04/10/2020. Epoca Negócios. Os 21 maiores casos de violação de
dados de 2018. 2018. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html.
Acesso em: 04/10/2020. SITE BLINDADO. Disponível em: www.siteblindado.com/. Acesso em: 04/10/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE E-COMMERCE

INTRODUCAO
Com o surgimento da amazon.com em 1995, a popularização do comércio online começou, o que desencadeou um crescimento do e-commerce ocasionando um
grande número de dados circulando na rede, sendo eles pessoais e bancários, o que nos faz questionar o quão seguro e confiável é esse sistema.

OBJETIVOS
Temos como objetivos pesquisar segurança em e-commerce, apresentar problemas, maneiras de prevenção de golpes e de vazamentos indevidos e mostrar
métodos de proteção que são usados na proteção de dados em sites de e-commerce e seus certificados.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos, além de pesquisar métodos de ataque e defesa para sistemas de compra online, e ocorrências de
problemas na área, tais como fraudes, roubo de dados.

RESULTADOS
Entendemos que a procura por segurança é primordial na hora de realizar compras online, para isso, diversos sites de segurança possuem certificados para proteger
sites de e-commerce. Sendo assim a busca por segurança é um dos pontos principais para evitar fraudes e roubos, deixando o consumidor mais confortável e
seguro no momento de suas compras.

CONCLUSOES
Concluindo que os sites de e-commerce merecem uma atenção por parte da Segurança, tanto para evitar ataques aos proprietários dos sites quanto para os
consumidores em relação a clonagem de cartões, roubo de dados e outras maneiras de fraude.

REFERENCIAS
AWS. Segurança na Nuvem AWS. Disponível em: aws.amazon.com/pt/security/. Acesso em: 04/10/2020. Epoca Negócios. Os 21 maiores casos de violação de
dados de 2018. 2018. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html.
Acesso em: 04/10/2020. SITE BLINDADO. Disponível em: www.siteblindado.com/. Acesso em: 04/10/2020.
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4442181 - LUCAS AGUIAR LEITE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM SISTEMAS DE E-COMMERCE

INTRODUCAO
Com o surgimento da amazon.com em 1995, a popularização do comércio online começou, o que desencadeou um crescimento do e-commerce ocasionando um
grande número de dados circulando na rede, sendo eles pessoais e bancários, o que nos faz questionar o quão seguro e confiável é esse sistema.

OBJETIVOS
Temos como objetivos pesquisar segurança em e-commerce, apresentar problemas, maneiras de prevenção de golpes e de vazamentos indevidos e mostrar
métodos de proteção que são usados na proteção de dados em sites de e-commerce e seus certificados.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos, além de pesquisar métodos de ataque e defesa para sistemas de compra online, e ocorrências de
problemas na área, tais como fraudes, roubo de dados.

RESULTADOS
Entendemos que a procura por segurança é primordial na hora de realizar compras online, para isso, diversos sites de segurança possuem certificados para proteger
sites de e-commerce. Sendo assim a busca por segurança é um dos pontos principais para evitar fraudes e roubos, deixando o consumidor mais confortável e
seguro no momento de suas compras.

CONCLUSOES
Concluindo que os sites de e-commerce merecem uma atenção por parte da Segurança, tanto para evitar ataques aos proprietários dos sites quanto para os
consumidores em relação a clonagem de cartões, roubo de dados e outras maneiras de fraude.

REFERENCIAS
AWS. Segurança na Nuvem AWS. Disponível em: aws.amazon.com/pt/security/. Acesso em: 04/10/2020. Epoca Negócios. Os 21 maiores casos de violação de
dados de 2018. 2018. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/12/os-21-maiores-casos-de-violacao-de-dados-de-2018.html.
Acesso em: 04/10/2020. SITE BLINDADO. Disponível em: www.siteblindado.com/. Acesso em: 04/10/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Helena Landim Goncalves Cristovao JÚLIO CÉSAR ANDRÉ

TITULO Influência das ligas na vida acadêmica: a visão dos discentes de uma faculdade de medicina

INTRODUCAO
Os atuais currículos dos cursos de graduação na área da saúde estão em constante reconstrução com o objetivo de garantir a qualificação profissional eficaz e uma
alternativa para os acadêmicos que almejam o diferencial no mercado de trabalho é a formação complementar por meio do currículo informal

OBJETIVOS
Caracterizar a participação dos acadêmicos de medicina da Universidade Santo Amaro (UNISA) em ligas acadêmicas médicas (LAM), os fatores que influem para a
escolha para participação bem como a percepção acerca do impacto dessa relação com as LAM no desenvolvimento acadêmico

METODOLOGIA

Pesquisa de natureza quantitativa, com perspectiva qualitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central.
Amostragem não probabilística, por bola de neve, onde acadêmicos de medicina da UNISA receberam um link com convite e formulário eletrônico (Google Forms®)
com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o instrumento de coleta de dados com dados sociodemográficos, de participação em ligas acadêmicas
e fatores de escolha para a LAM, e o replicaram.

RESULTADOS
Nossos resultados mostram que a faixa etária majoritária (58,8%) é de 20 a 25 anos e 29,4% está entre 26 e 35 anos, destes 71,8% são mulheres e 28,2% são
homens, divididos em todos os semestres. As principais motivações para a participação em ligas foram o conteúdo abordado e a boa referência de um colega sobre
determinada liga.

CONCLUSOES Acadêmicas, de todos os semestres, predominam na participação das LAM e a temática é o fator preponderante para escolha

REFERENCIAS

1. Nascimento DR. Fundação Ataulpho de Paiva. Liga Brasileira Contra a Tuberculose: Um século de luta. 1 ed. São Paulo: Quadratim; 2002. 2. COSTA, B. E. P. et al.
Reflexões sobre a importância do currículo informal do estudante de medicina. Rev.ScientiaMed, v. 22, n. 3, p. 162-168. 2012. 3. BROGGIATO J. D. História da liga de
combate à sífilis e a evolução da sífilis na cidade de São Paulo (1920-1995). São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 1999. 4. TORRES, A. R.
et al. Ligas Acadêmicas e formação médica: contribuições e desafios. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 12, n. 27, p. 713-720, 2008. 5.Santana
A.C.D.A. Ligas acadêmicas estudantis: o mérito e a realidade. Medicina (Ribeirão Preto); 45(1): 96-98, 2012.
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3684709 - RAFAEL AUGUSTO ARANTES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Helena Landim Goncalves Cristovao JÚLIO CÉSAR ANDRÉ

TITULO Influência das ligas na vida acadêmica: a visão dos discentes de uma faculdade de medicina

INTRODUCAO
Os atuais currículos dos cursos de graduação na área da saúde estão em constante reconstrução com o objetivo de garantir a qualificação profissional eficaz e uma
alternativa para os acadêmicos que almejam o diferencial no mercado de trabalho é a formação complementar por meio do currículo informal

OBJETIVOS
Caracterizar a participação dos acadêmicos de medicina da Universidade Santo Amaro (UNISA) em ligas acadêmicas médicas (LAM), os fatores que influem para a
escolha para participação bem como a percepção acerca do impacto dessa relação com as LAM no desenvolvimento acadêmico

METODOLOGIA

Pesquisa de natureza quantitativa, com perspectiva qualitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central.
Amostragem não probabilística, por bola de neve, onde acadêmicos de medicina da UNISA receberam um link com convite e formulário eletrônico (Google Forms®)
com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o instrumento de coleta de dados com dados sociodemográficos, de participação em ligas acadêmicas
e fatores de escolha para a LAM, e o replicaram.

RESULTADOS
Nossos resultados mostram que a faixa etária majoritária (58,8%) é de 20 a 25 anos e 29,4% está entre 26 e 35 anos, destes 71,8% são mulheres e 28,2% são
homens, divididos em todos os semestres. As principais motivações para a participação em ligas foram o conteúdo abordado e a boa referência de um colega sobre
determinada liga.

CONCLUSOES Acadêmicas, de todos os semestres, predominam na participação das LAM e a temática é o fator preponderante para escolha

REFERENCIAS

1. Nascimento DR. Fundação Ataulpho de Paiva. Liga Brasileira Contra a Tuberculose: Um século de luta. 1 ed. São Paulo: Quadratim; 2002. 2. COSTA, B. E. P. et al.
Reflexões sobre a importância do currículo informal do estudante de medicina. Rev.ScientiaMed, v. 22, n. 3, p. 162-168. 2012. 3. BROGGIATO J. D. História da liga de
combate à sífilis e a evolução da sífilis na cidade de São Paulo (1920-1995). São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 1999. 4. TORRES, A. R.
et al. Ligas Acadêmicas e formação médica: contribuições e desafios. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 12, n. 27, p. 713-720, 2008. 5.Santana
A.C.D.A. Ligas acadêmicas estudantis: o mérito e a realidade. Medicina (Ribeirão Preto); 45(1): 96-98, 2012.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Helena Landim Goncalves Cristovao JÚLIO CÉSAR ANDRÉ

TITULO Influência das ligas na vida acadêmica: a visão dos discentes de uma faculdade de medicina

INTRODUCAO
Os atuais currículos dos cursos de graduação na área da saúde estão em constante reconstrução com o objetivo de garantir a qualificação profissional eficaz e uma
alternativa para os acadêmicos que almejam o diferencial no mercado de trabalho é a formação complementar por meio do currículo informal

OBJETIVOS
Caracterizar a participação dos acadêmicos de medicina da Universidade Santo Amaro (UNISA) em ligas acadêmicas médicas (LAM), os fatores que influem para a
escolha para participação bem como a percepção acerca do impacto dessa relação com as LAM no desenvolvimento acadêmico

METODOLOGIA

Pesquisa de natureza quantitativa, com perspectiva qualitativa, por meio de análise transversal de números absolutos e percentuais e medidas de tendência central.
Amostragem não probabilística, por bola de neve, onde acadêmicos de medicina da UNISA receberam um link com convite e formulário eletrônico (Google Forms®)
com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o instrumento de coleta de dados com dados sociodemográficos, de participação em ligas acadêmicas
e fatores de escolha para a LAM, e o replicaram.

RESULTADOS
Nossos resultados mostram que a faixa etária majoritária (58,8%) é de 20 a 25 anos e 29,4% está entre 26 e 35 anos, destes 71,8% são mulheres e 28,2% são
homens, divididos em todos os semestres. As principais motivações para a participação em ligas foram o conteúdo abordado e a boa referência de um colega sobre
determinada liga.

CONCLUSOES Acadêmicas, de todos os semestres, predominam na participação das LAM e a temática é o fator preponderante para escolha

REFERENCIAS

1. Nascimento DR. Fundação Ataulpho de Paiva. Liga Brasileira Contra a Tuberculose: Um século de luta. 1 ed. São Paulo: Quadratim; 2002. 2. COSTA, B. E. P. et al.
Reflexões sobre a importância do currículo informal do estudante de medicina. Rev.ScientiaMed, v. 22, n. 3, p. 162-168. 2012. 3. BROGGIATO J. D. História da liga de
combate à sífilis e a evolução da sífilis na cidade de São Paulo (1920-1995). São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 1999. 4. TORRES, A. R.
et al. Ligas Acadêmicas e formação médica: contribuições e desafios. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 12, n. 27, p. 713-720, 2008. 5.Santana
A.C.D.A. Ligas acadêmicas estudantis: o mérito e a realidade. Medicina (Ribeirão Preto); 45(1): 96-98, 2012.

Página 923



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11729 Ortodontia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3540049 - MATHEUS GOMES DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roberto Henrique da Costa Grec FABRÍCIO PINELLI VALARELLI; RAYANE DE OLIVEIRA PINTO; JOSE FERNANDO CASTANHA HENRIQUES

TITULO TRATAMENTO DA MORDIDA ABERTA EM FASE PRECOCE

INTRODUCAO
A respiração bucal é um distúrbio respiratório comum na infância, podendo ocasionar inúmeras alterações estruturais e funcionais do sistema estomatognático.
como função vital a respiração deve ser realizada de forma fisiologicamente correta para proteger as vias respiratórias superiores e proporcionar o desenvolvimento
satisfatório do complexo craniofacial.

OBJETIVOS Este trabalho ilustra por meio da apresentação de um caso clinico o tratamento de um paciente , de classe I com mordida aberta anterior e respirador bucal.

METODOLOGIA
Foi tratado com a remoção do hábito de sucção digital e de interposição lingual com placa hawley com grade palatina e parafuso expansor, encaminhando para
avaliação fonoaudiológica. A mecânica foi de expansão lenta de maxila utilizando expansor de acrílico removível conjugado a uma grade palatina e posteriormente,
iinstalação de aparelho fixo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Concluímos com seguinte trabalho que a respiração bucal é uma alteração que necessita de tratamento o mais precoce possível, para poder evitar o crescimento de
forma irregular das bases ósseas juntamente com alterações nas arcadas prejudicando o desenvolvimento de uma mordida harmônica do paciente, além de variáveis
prejuízos na qualidade de vida do portador. É necessário um trabalho em conjunto do ortodontista, fonoaudiólogo e o otorrinolaringologista para um eficaz
tratamento e reabilitação correta do sistema estomatognático.

REFERENCIAS

1. ALMEIDA, R. R. et al. Mordida aberta anterior: considerações e apresentação de um caso clínico. Rev. Dental Press Ortodon. Ortop. facial, Maringá, v. 3, n. 2, p. 17-
30, mar./abr. 1998. 2. DARENDELILER, M. A.; LORENZON, C. Maxillary expander using light, continuous force and autoblocking. J. Clin. Orthod., Boulder, v. 30, no. 4,
p. 212-216, Apr, 1996. 3. SILVA FILHO, O. G.; REGO, M. V. N. N.; CAVASAN, A. O. Hábitos de sucção e má oclusão: epidemiologia na dentadura decídua. Rev. clin.
Ortodon. Dental Press, Maringá, v. 2, n. 5, p. 57-74, out./nov. 2003.
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TITULO TRATAMENTO DA MORDIDA ABERTA EM FASE PRECOCE

INTRODUCAO
A respiração bucal é um distúrbio respiratório comum na infância, podendo ocasionar inúmeras alterações estruturais e funcionais do sistema estomatognático.
como função vital a respiração deve ser realizada de forma fisiologicamente correta para proteger as vias respiratórias superiores e proporcionar o desenvolvimento
satisfatório do complexo craniofacial.

OBJETIVOS Este trabalho ilustra por meio da apresentação de um caso clinico o tratamento de um paciente , de classe I com mordida aberta anterior e respirador bucal.

METODOLOGIA
Foi tratado com a remoção do hábito de sucção digital e de interposição lingual com placa hawley com grade palatina e parafuso expansor, encaminhando para
avaliação fonoaudiológica. A mecânica foi de expansão lenta de maxila utilizando expansor de acrílico removível conjugado a uma grade palatina e posteriormente,
iinstalação de aparelho fixo.

RESULTADOS

CONCLUSOES

Concluímos com seguinte trabalho que a respiração bucal é uma alteração que necessita de tratamento o mais precoce possível, para poder evitar o crescimento de
forma irregular das bases ósseas juntamente com alterações nas arcadas prejudicando o desenvolvimento de uma mordida harmônica do paciente, além de variáveis
prejuízos na qualidade de vida do portador. É necessário um trabalho em conjunto do ortodontista, fonoaudiólogo e o otorrinolaringologista para um eficaz
tratamento e reabilitação correta do sistema estomatognático.

REFERENCIAS

1. ALMEIDA, R. R. et al. Mordida aberta anterior: considerações e apresentação de um caso clínico. Rev. Dental Press Ortodon. Ortop. facial, Maringá, v. 3, n. 2, p. 17-
30, mar./abr. 1998. 2. DARENDELILER, M. A.; LORENZON, C. Maxillary expander using light, continuous force and autoblocking. J. Clin. Orthod., Boulder, v. 30, no. 4,
p. 212-216, Apr, 1996. 3. SILVA FILHO, O. G.; REGO, M. V. N. N.; CAVASAN, A. O. Hábitos de sucção e má oclusão: epidemiologia na dentadura decídua. Rev. clin.
Ortodon. Dental Press, Maringá, v. 2, n. 5, p. 57-74, out./nov. 2003.
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TITULO TRATAMENTO TARDIO DA MÁ OCLUSÃO CLASSE III

INTRODUCAO
A má oclusão de Classe III é caracterizada pela desarmonia entre as bases ósseas mandibular e maxilar no sentido anteroposterior, podendo ou não envolver
alterações dentárias. Considera-se que a Classe III esquelética pode ocorrer por protrusão mandibular, retrusão maxilar ou combinação de ambas. Ocorre mais
frequentemente devido a deficiência maxilar do que ao excesso mandibular, por isso a tração reversa da maxila geralmente é o tratamento para a maioria dos casos.

OBJETIVOS Apresentar um caso clínico com má oclusão de classe III mostrando a importância e as vantagens de se realizar o tratamento precocemente.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Paciente F.A.A. de 12 anos de idade, com perfil suavemente côncavo, por deficiência maxilar, má oclusão de Classe III completa bilateral, mordida
cruzada total (exceto dos segundo molares), mordida aberta anterior e padrão de crescimento vertical. Durante o tratamento, utilizou-se o expansor maxilar Hyrax
associado à máscara facial de Petit, e o aparelho fixo superior e inferior, por um período total de 3 anos e 5 meses.

RESULTADOS
O uso do expansor maxilar e da máscara facial possibilitaram a correção da relação molar, obtendo-se uma relação de Classe I, da discrepância transversal e a
melhora do perfil facial.

CONCLUSOES
Estes resultados de tratamento foram favoráveis, mostrando que mesmo depois da época ideal de tratamento, pode-se obter o restabelecimento da oclusão
estática, funcional e a melhora do perfil.

REFERENCIAS

1. OLIVEIRA Pedro Lima1. EMMERICH Adauto2. A importância do diagnóstico precoce no tratamento das oclusopatias Classe III de Angle. Revista Brasileira de
Pesquisa em Saúde 2010; 12(2): 75-81| 2. JANSON Guilherme. Tratamento e estabilidade da má oclusão de classe III. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, Maringá,
v. 7, n. 3, p.85-94, maio/jun. 2002 3. Bittencourt MAV. Early treatment of patient with Class III skeletal and dental paettrns. DentalPressJOrthod.2015Nov-
Dec;20(6):97-109.DOI:http://dx.doi.org/10.1590/2177-6709.20.6.097-109.bbo

Página 926



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11734 Ortodontia 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3573869 - NATHÁLIA URBANO LIMA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Roberto Henrique da Costa Grec FABRÍCIO PINELLI VALARELLI; RAYANE DE OLIVEIRA PINTO; JOSE FERNANDO CASTANHA HENRIQUES

TITULO TRATAMENTO TARDIO DA MÁ OCLUSÃO CLASSE III

INTRODUCAO
A má oclusão de Classe III é caracterizada pela desarmonia entre as bases ósseas mandibular e maxilar no sentido anteroposterior, podendo ou não envolver
alterações dentárias. Considera-se que a Classe III esquelética pode ocorrer por protrusão mandibular, retrusão maxilar ou combinação de ambas. Ocorre mais
frequentemente devido a deficiência maxilar do que ao excesso mandibular, por isso a tração reversa da maxila geralmente é o tratamento para a maioria dos casos.

OBJETIVOS Apresentar um caso clínico com má oclusão de classe III mostrando a importância e as vantagens de se realizar o tratamento precocemente.

METODOLOGIA
METODOLOGIA: Paciente F.A.A. de 12 anos de idade, com perfil suavemente côncavo, por deficiência maxilar, má oclusão de Classe III completa bilateral, mordida
cruzada total (exceto dos segundo molares), mordida aberta anterior e padrão de crescimento vertical. Durante o tratamento, utilizou-se o expansor maxilar Hyrax
associado à máscara facial de Petit, e o aparelho fixo superior e inferior, por um período total de 3 anos e 5 meses.

RESULTADOS
O uso do expansor maxilar e da máscara facial possibilitaram a correção da relação molar, obtendo-se uma relação de Classe I, da discrepância transversal e a
melhora do perfil facial.

CONCLUSOES
Estes resultados de tratamento foram favoráveis, mostrando que mesmo depois da época ideal de tratamento, pode-se obter o restabelecimento da oclusão
estática, funcional e a melhora do perfil.

REFERENCIAS

1. OLIVEIRA Pedro Lima1. EMMERICH Adauto2. A importância do diagnóstico precoce no tratamento das oclusopatias Classe III de Angle. Revista Brasileira de
Pesquisa em Saúde 2010; 12(2): 75-81| 2. JANSON Guilherme. Tratamento e estabilidade da má oclusão de classe III. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, Maringá,
v. 7, n. 3, p.85-94, maio/jun. 2002 3. Bittencourt MAV. Early treatment of patient with Class III skeletal and dental paettrns. DentalPressJOrthod.2015Nov-
Dec;20(6):97-109.DOI:http://dx.doi.org/10.1590/2177-6709.20.6.097-109.bbo
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TITULO TRATAMENTO PRECOCE DA MÁ OCLUSÃO CLASSE III

INTRODUCAO

A má oclusão de Classe III apresenta comprometimento estético e prognóstico desfavorável. Possui características notáveis, como perfil facial côncavo, mordida
cruzada anterior e discrepância dentoesquelética sagital negativa entre as bases apicais. O aspecto estético facial é comprometido, levando o responsável da
criança a procurar o serviço odontológico precocemente. Quando diagnosticada, o tratamento da Classe III deve ser realizado o mais precoce possível para prevenir,
impedindo que ela se instale ou se agrave. Pois, se for realizado apenas na fase adulta, poderá ser indicado o tratamento ortodôntico-cirúrgico. O tratamento precoce
deve ser realizado a partir de 4 e 5 anos de idade, se o perfil psicológico do paciente for condizente com o tratamento nessa idade.

OBJETIVOS Apresentar um caso clínico da correção da discrepância esquelética por meio da utilização da máscara faicial em idade precoce

METODOLOGIA
Paciente de 7 anos de idade primeiro período transitório da dentadura mista, com perfil côncavo, por deficiência maxilar, má oclusão de Classe III completa bilateral.
Durante o tratamento, utilizou-se o expansor maxilar Hyrax associado à máscara facial de Petit.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O uso do expansor maxilar e da máscara facial possibilitaram a correção da relação molar, obtendo-se uma relação de Classe I, da discrepância transversal e a
melhora do perfil facial.Com base nos artigos acadêmicos analisados para levantamento sobre o tema tratamento precoce da má oclusão classe III, em comparação
com o caso clínico abordado neste trabalho, foi possível identificar as vantagens de se realizar o tratamento precoce, pois através dele foi alcançado o resultado
esperado dispensando a necessidade do tratamento ortodôntico-cirúrgico.

REFERENCIAS

1. OLIVEIRA Pedro Lima1. EMMERICH Adauto2. A importância do diagnóstico precoce no tratamento das oclusopatias Classe III de Angle. Revista Brasileira de
Pesquisa em Saúde 2010; 12(2): 75-81| 2. JANSON Guilherme. Tratamento e estabilidade da má oclusão de classe III. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, Maringá,
v. 7, n. 3, p.85-94, maio/jun. 2002 3. Bittencourt MAV. Early treatment of patient with Class III skeletal and dental paettrns. DentalPressJOrthod.2015Nov-
Dec;20(6):97-109.DOI:http://dx.doi.org/10.1590/2177-6709.20.6.097-109.bbo
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TITULO TRATAMENTO PRECOCE DA MÁ OCLUSÃO CLASSE III

INTRODUCAO

A má oclusão de Classe III apresenta comprometimento estético e prognóstico desfavorável. Possui características notáveis, como perfil facial côncavo, mordida
cruzada anterior e discrepância dentoesquelética sagital negativa entre as bases apicais. O aspecto estético facial é comprometido, levando o responsável da
criança a procurar o serviço odontológico precocemente. Quando diagnosticada, o tratamento da Classe III deve ser realizado o mais precoce possível para prevenir,
impedindo que ela se instale ou se agrave. Pois, se for realizado apenas na fase adulta, poderá ser indicado o tratamento ortodôntico-cirúrgico. O tratamento precoce
deve ser realizado a partir de 4 e 5 anos de idade, se o perfil psicológico do paciente for condizente com o tratamento nessa idade.

OBJETIVOS Apresentar um caso clínico da correção da discrepância esquelética por meio da utilização da máscara faicial em idade precoce

METODOLOGIA
Paciente de 7 anos de idade primeiro período transitório da dentadura mista, com perfil côncavo, por deficiência maxilar, má oclusão de Classe III completa bilateral.
Durante o tratamento, utilizou-se o expansor maxilar Hyrax associado à máscara facial de Petit.

RESULTADOS

CONCLUSOES

O uso do expansor maxilar e da máscara facial possibilitaram a correção da relação molar, obtendo-se uma relação de Classe I, da discrepância transversal e a
melhora do perfil facial.Com base nos artigos acadêmicos analisados para levantamento sobre o tema tratamento precoce da má oclusão classe III, em comparação
com o caso clínico abordado neste trabalho, foi possível identificar as vantagens de se realizar o tratamento precoce, pois através dele foi alcançado o resultado
esperado dispensando a necessidade do tratamento ortodôntico-cirúrgico.

REFERENCIAS

1. OLIVEIRA Pedro Lima1. EMMERICH Adauto2. A importância do diagnóstico precoce no tratamento das oclusopatias Classe III de Angle. Revista Brasileira de
Pesquisa em Saúde 2010; 12(2): 75-81| 2. JANSON Guilherme. Tratamento e estabilidade da má oclusão de classe III. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, Maringá,
v. 7, n. 3, p.85-94, maio/jun. 2002 3. Bittencourt MAV. Early treatment of patient with Class III skeletal and dental paettrns. DentalPressJOrthod.2015Nov-
Dec;20(6):97-109.DOI:http://dx.doi.org/10.1590/2177-6709.20.6.097-109.bbo
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TITULO DEPOIMENTO ESPECIAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, LEI 13.431 DE 2017: PROTEÇÃO OU VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS PROCESSUAIS?

INTRODUCAO

A inovação de mecanismos na aplicação do direito tem como principal intuito garantir a proteção estatal aos grupos mais vulneráveis da sociedade, isto porque a
Carta Magna brasileira de 1988 adota uma linha de garantias e direitos fundamentais para os mais diversos grupos da sociedade e um tratamento humanitário.
Entretanto, a implantação de procedimentos pode sofrer falhas na sua aplicabilidade, sobretudo quando há o desequilíbrio entre os princípios constitucionais e os
princípios processuais. Assim, o presente estudo busca verificar a compatibilidade entre os princípios sanados pela constituição e os princípios processuais penais
no que se refere a Lei 13.431 de 4 de Abril de 2017, que prevê a escuta especializada para inquerir crianças e adolescentes, vitimas ou testemunhas de violência.

OBJETIVOS
Analisar o método da escuta especializada a partir da redação da Lei Federal 13.431 de 2017, verificar a sua forma de aplicação e em contrapartida, como o
procedimento de escuta especializada poderia prejudicar a integridade da preservação da cadeia de custódia de provas e seu impacto no desenrolar do processo
penal acerca do fator das falsas memórias e da sugestionabilidade.

METODOLOGIA
Os dados levantados como fonte direta foram analisados de forma qualitativa, objetivando uma compreensão da integralidade do fenômeno e do seu contexto
estabelecidos pela lei e pela doutrina buscando analisar e descrever a causa do impasse por meio do levantamento de literaturas dos principais autores
correspondentes e pertinentes.

RESULTADOS

Ainda que este novo mecanismo tenha surgido a partir de um projeto já implantando desde 2003 no TJRGS, gera controvérsias acerca de sua funcionalidade ligada
ao seu método de inquirição, relacionados à subjetividade encontrada nas declarações, ao surgimento falsas memórias induzidas por um depoimento sugestivo e
interpretado por um terceiro profissional colocando em risco a credibilidade da prova. Ademais, dentro do processo penal na qual tem a função de reconstruir um
fato histórico em aproximação com a realidade, as provas exercem um papel de complexa relevância, pois é por meio do conjunto probatório que se constrói o
convencimento na medida em que proporciona conhecimento ao julgador.

CONCLUSOES

Dada importância das provas dentro do campo processual a preservação da cadeia de custódia de provas é indispensável dentro de um processo regido por
princípios fundamentais constitucionais que assegure a defesa do réu, referindo-se, neste caso, primordialmente, ao principio da ampla defesa e contraditório, cujo
está ligado à bilateralidade processual em um contexto de imparcialidade judicial, sendo por meio deste que se faz o exercício da defesa, como uma forma de
confrontar a prova e comprovar o grau da veracidade dos fatos.

REFERENCIAS

Ávila GNd. Justificando. [Online].; 2015 [cited 2019 Agosto 11. Available from: http://www.justificando.com/2015/09/10/psicologia-do-testemunho-as-falsas-
memorias-no-processo-penal/. Conselho Nacional de Justiça. A oitiva de crianças no poder judiciário brasileiro. JUSTIÇA PESQUISA. 2019: p. 31-37. Pelisoli C,
Dell'Aglio DD, Dobke. Depoimento especial: para além do embatee pela proteção das crianças e adolescentesvítimas de violência sexual. Temas em Psicologia. 2014:
p. 25-38.
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TITULO SEGURANÇA E PRIVACIDADE EM JOGOS ONLINE

INTRODUCAO

Já há um bom tempo, a nossa sociedade é baseada e orientada através de dados, isto é o que chamamos de Data Driven, onde os dados armazenados da população
são vistos como ativos da economia digital e possuem alto valor. Entende-se que é necessário proteger estes dados, e esta proteção não decorre somente do
controle do indivíduo, mas inclui também a responsabilidade de toda a cadeia de Agentes de Tratamento de Dados. Diante disso, em 2018, foi criada a LGPD. E é de
suma importância que os desenvolvedores e distribuidores de games se atentem às mudanças legislativas que afetam diretamente este nicho, como é o caso da
LGPD, e tendo em conta que no cenário dos jogos online temos a utilização, coleta e compartilhamento de informações pessoais de jogadores, participantes de
competições, investidores e de pessoas que assistem às transmissões dos eSports, os agentes envolvidos devem respeitar a LGPD.

OBJETIVOS
Buscamos apresentar e analisar a LGPD que entrou em vigor recentemente, relacionando-a com uma área muito grande, que é a de jogos online. Mostrar como
empresas que atuam nesse meio serão afetadas por essa lei e identificar a forma como os hackers agem, listando uma série de coisas que podem ser feitas para
deixar nossos dados mais seguros.

METODOLOGIA
Nosso trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória, com um dos principais objetivos de proteger dados pessoais em redes sociais e em
jogos online. Realizamos revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, nos baseamos em uma estratégia qualitativa de pesquisa.

RESULTADOS

Estudamos primeiro a LGPD, para sabermos onde especificamente essa lei se aplica e quais seriam as punições para quem infligisse suas regras. Após entender o
processo, estudamos como pessoas se aproveitam de forma maliciosa em jogos online para conseguir acesso aos dados pessoais dos usuários desses jogos. Os
dois assuntos estão diretamente ligados, pois como já ocorreu diversas vezes de empresas de jogos ou as plataformas que hospedam esses jogos vazarem dados
pessoais dos seus usuários, esses acontecimentos acabam entrando na LGPD.

CONCLUSOES
Podemos indicar que a relevância desta lei é alicerçada em demonstrar que o tráfego de dados perante ao cadastro do usuário em um Jogo Online, por exemplo,
pode não ser algo totalmente seguro. Sendo assim, a LGPD busca sempre a proteção do usuário, tendo os seus direitos públicos ou privados e sempre com o
objetivo de mostrar total segurança de liberdade.

REFERENCIAS
Fernandes, E. A., Gonçalves, R.A.M., Barreto, M.R.P. Lei Geral de Proteção de Dados: Guia de Implantação. Edição:1°. Editora: Blucher. 2020. Kolbe, A. J. Sistemas de
Segurança da Informação na Era do Conhecimento. Editora: InterSaberes. 2017. Silva, R.,Cervo, A. L. B. Metodologia Cientifica. Editora: McGrawHill. 2017.
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TITULO SEGURANÇA E PRIVACIDADE EM JOGOS ONLINE

INTRODUCAO

Já há um bom tempo, a nossa sociedade é baseada e orientada através de dados, isto é o que chamamos de Data Driven, onde os dados armazenados da população
são vistos como ativos da economia digital e possuem alto valor. Entende-se que é necessário proteger estes dados, e esta proteção não decorre somente do
controle do indivíduo, mas inclui também a responsabilidade de toda a cadeia de Agentes de Tratamento de Dados. Diante disso, em 2018, foi criada a LGPD. E é de
suma importância que os desenvolvedores e distribuidores de games se atentem às mudanças legislativas que afetam diretamente este nicho, como é o caso da
LGPD, e tendo em conta que no cenário dos jogos online temos a utilização, coleta e compartilhamento de informações pessoais de jogadores, participantes de
competições, investidores e de pessoas que assistem às transmissões dos eSports, os agentes envolvidos devem respeitar a LGPD.

OBJETIVOS
Buscamos apresentar e analisar a LGPD que entrou em vigor recentemente, relacionando-a com uma área muito grande, que é a de jogos online. Mostrar como
empresas que atuam nesse meio serão afetadas por essa lei e identificar a forma como os hackers agem, listando uma série de coisas que podem ser feitas para
deixar nossos dados mais seguros.

METODOLOGIA
Nosso trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória, com um dos principais objetivos de proteger dados pessoais em redes sociais e em
jogos online. Realizamos revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, nos baseamos em uma estratégia qualitativa de pesquisa.

RESULTADOS

Estudamos primeiro a LGPD, para sabermos onde especificamente essa lei se aplica e quais seriam as punições para quem infligisse suas regras. Após entender o
processo, estudamos como pessoas se aproveitam de forma maliciosa em jogos online para conseguir acesso aos dados pessoais dos usuários desses jogos. Os
dois assuntos estão diretamente ligados, pois como já ocorreu diversas vezes de empresas de jogos ou as plataformas que hospedam esses jogos vazarem dados
pessoais dos seus usuários, esses acontecimentos acabam entrando na LGPD.

CONCLUSOES
Podemos indicar que a relevância desta lei é alicerçada em demonstrar que o tráfego de dados perante ao cadastro do usuário em um Jogo Online, por exemplo,
pode não ser algo totalmente seguro. Sendo assim, a LGPD busca sempre a proteção do usuário, tendo os seus direitos públicos ou privados e sempre com o
objetivo de mostrar total segurança de liberdade.

REFERENCIAS
Fernandes, E. A., Gonçalves, R.A.M., Barreto, M.R.P. Lei Geral de Proteção de Dados: Guia de Implantação. Edição:1°. Editora: Blucher. 2020. Kolbe, A. J. Sistemas de
Segurança da Informação na Era do Conhecimento. Editora: InterSaberes. 2017. Silva, R.,Cervo, A. L. B. Metodologia Cientifica. Editora: McGrawHill. 2017.
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4403606 - CAIO SANTIAGO DE ALMEIDA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA E PRIVACIDADE EM JOGOS ONLINE

INTRODUCAO

Já há um bom tempo, a nossa sociedade é baseada e orientada através de dados, isto é o que chamamos de Data Driven, onde os dados armazenados da população
são vistos como ativos da economia digital e possuem alto valor. Entende-se que é necessário proteger estes dados, e esta proteção não decorre somente do
controle do indivíduo, mas inclui também a responsabilidade de toda a cadeia de Agentes de Tratamento de Dados. Diante disso, em 2018, foi criada a LGPD. E é de
suma importância que os desenvolvedores e distribuidores de games se atentem às mudanças legislativas que afetam diretamente este nicho, como é o caso da
LGPD, e tendo em conta que no cenário dos jogos online temos a utilização, coleta e compartilhamento de informações pessoais de jogadores, participantes de
competições, investidores e de pessoas que assistem às transmissões dos eSports, os agentes envolvidos devem respeitar a LGPD.

OBJETIVOS
Buscamos apresentar e analisar a LGPD que entrou em vigor recentemente, relacionando-a com uma área muito grande, que é a de jogos online. Mostrar como
empresas que atuam nesse meio serão afetadas por essa lei e identificar a forma como os hackers agem, listando uma série de coisas que podem ser feitas para
deixar nossos dados mais seguros.

METODOLOGIA
Nosso trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória, com um dos principais objetivos de proteger dados pessoais em redes sociais e em
jogos online. Realizamos revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, nos baseamos em uma estratégia qualitativa de pesquisa.

RESULTADOS

Estudamos primeiro a LGPD, para sabermos onde especificamente essa lei se aplica e quais seriam as punições para quem infligisse suas regras. Após entender o
processo, estudamos como pessoas se aproveitam de forma maliciosa em jogos online para conseguir acesso aos dados pessoais dos usuários desses jogos. Os
dois assuntos estão diretamente ligados, pois como já ocorreu diversas vezes de empresas de jogos ou as plataformas que hospedam esses jogos vazarem dados
pessoais dos seus usuários, esses acontecimentos acabam entrando na LGPD.

CONCLUSOES
Podemos indicar que a relevância desta lei é alicerçada em demonstrar que o tráfego de dados perante ao cadastro do usuário em um Jogo Online, por exemplo,
pode não ser algo totalmente seguro. Sendo assim, a LGPD busca sempre a proteção do usuário, tendo os seus direitos públicos ou privados e sempre com o
objetivo de mostrar total segurança de liberdade.

REFERENCIAS
Fernandes, E. A., Gonçalves, R.A.M., Barreto, M.R.P. Lei Geral de Proteção de Dados: Guia de Implantação. Edição:1°. Editora: Blucher. 2020. Kolbe, A. J. Sistemas de
Segurança da Informação na Era do Conhecimento. Editora: InterSaberes. 2017. Silva, R.,Cervo, A. L. B. Metodologia Cientifica. Editora: McGrawHill. 2017.
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4577566 - VITOR JOSE BATISTA DOS SANTOS DO CARMO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA E PRIVACIDADE EM JOGOS ONLINE

INTRODUCAO

Já há um bom tempo, a nossa sociedade é baseada e orientada através de dados, isto é o que chamamos de Data Driven, onde os dados armazenados da população
são vistos como ativos da economia digital e possuem alto valor. Entende-se que é necessário proteger estes dados, e esta proteção não decorre somente do
controle do indivíduo, mas inclui também a responsabilidade de toda a cadeia de Agentes de Tratamento de Dados. Diante disso, em 2018, foi criada a LGPD. E é de
suma importância que os desenvolvedores e distribuidores de games se atentem às mudanças legislativas que afetam diretamente este nicho, como é o caso da
LGPD, e tendo em conta que no cenário dos jogos online temos a utilização, coleta e compartilhamento de informações pessoais de jogadores, participantes de
competições, investidores e de pessoas que assistem às transmissões dos eSports, os agentes envolvidos devem respeitar a LGPD.

OBJETIVOS
Buscamos apresentar e analisar a LGPD que entrou em vigor recentemente, relacionando-a com uma área muito grande, que é a de jogos online. Mostrar como
empresas que atuam nesse meio serão afetadas por essa lei e identificar a forma como os hackers agem, listando uma série de coisas que podem ser feitas para
deixar nossos dados mais seguros.

METODOLOGIA
Nosso trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória, com um dos principais objetivos de proteger dados pessoais em redes sociais e em
jogos online. Realizamos revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, nos baseamos em uma estratégia qualitativa de pesquisa.

RESULTADOS

Estudamos primeiro a LGPD, para sabermos onde especificamente essa lei se aplica e quais seriam as punições para quem infligisse suas regras. Após entender o
processo, estudamos como pessoas se aproveitam de forma maliciosa em jogos online para conseguir acesso aos dados pessoais dos usuários desses jogos. Os
dois assuntos estão diretamente ligados, pois como já ocorreu diversas vezes de empresas de jogos ou as plataformas que hospedam esses jogos vazarem dados
pessoais dos seus usuários, esses acontecimentos acabam entrando na LGPD.

CONCLUSOES
Podemos indicar que a relevância desta lei é alicerçada em demonstrar que o tráfego de dados perante ao cadastro do usuário em um Jogo Online, por exemplo,
pode não ser algo totalmente seguro. Sendo assim, a LGPD busca sempre a proteção do usuário, tendo os seus direitos públicos ou privados e sempre com o
objetivo de mostrar total segurança de liberdade.

REFERENCIAS
Fernandes, E. A., Gonçalves, R.A.M., Barreto, M.R.P. Lei Geral de Proteção de Dados: Guia de Implantação. Edição:1°. Editora: Blucher. 2020. Kolbe, A. J. Sistemas de
Segurança da Informação na Era do Conhecimento. Editora: InterSaberes. 2017. Silva, R.,Cervo, A. L. B. Metodologia Cientifica. Editora: McGrawHill. 2017.
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4577582 - ARTHUR DOMINGOS FIGUEIREDO RAMOS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA E PRIVACIDADE EM JOGOS ONLINE

INTRODUCAO

Já há um bom tempo, a nossa sociedade é baseada e orientada através de dados, isto é o que chamamos de Data Driven, onde os dados armazenados da população
são vistos como ativos da economia digital e possuem alto valor. Entende-se que é necessário proteger estes dados, e esta proteção não decorre somente do
controle do indivíduo, mas inclui também a responsabilidade de toda a cadeia de Agentes de Tratamento de Dados. Diante disso, em 2018, foi criada a LGPD. E é de
suma importância que os desenvolvedores e distribuidores de games se atentem às mudanças legislativas que afetam diretamente este nicho, como é o caso da
LGPD, e tendo em conta que no cenário dos jogos online temos a utilização, coleta e compartilhamento de informações pessoais de jogadores, participantes de
competições, investidores e de pessoas que assistem às transmissões dos eSports, os agentes envolvidos devem respeitar a LGPD.

OBJETIVOS
Buscamos apresentar e analisar a LGPD que entrou em vigor recentemente, relacionando-a com uma área muito grande, que é a de jogos online. Mostrar como
empresas que atuam nesse meio serão afetadas por essa lei e identificar a forma como os hackers agem, listando uma série de coisas que podem ser feitas para
deixar nossos dados mais seguros.

METODOLOGIA
Nosso trabalho será desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória, com um dos principais objetivos de proteger dados pessoais em redes sociais e em
jogos online. Realizamos revisão bibliográfica com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, nos baseamos em uma estratégia qualitativa de pesquisa.

RESULTADOS

Estudamos primeiro a LGPD, para sabermos onde especificamente essa lei se aplica e quais seriam as punições para quem infligisse suas regras. Após entender o
processo, estudamos como pessoas se aproveitam de forma maliciosa em jogos online para conseguir acesso aos dados pessoais dos usuários desses jogos. Os
dois assuntos estão diretamente ligados, pois como já ocorreu diversas vezes de empresas de jogos ou as plataformas que hospedam esses jogos vazarem dados
pessoais dos seus usuários, esses acontecimentos acabam entrando na LGPD.

CONCLUSOES
Podemos indicar que a relevância desta lei é alicerçada em demonstrar que o tráfego de dados perante ao cadastro do usuário em um Jogo Online, por exemplo,
pode não ser algo totalmente seguro. Sendo assim, a LGPD busca sempre a proteção do usuário, tendo os seus direitos públicos ou privados e sempre com o
objetivo de mostrar total segurança de liberdade.

REFERENCIAS
Fernandes, E. A., Gonçalves, R.A.M., Barreto, M.R.P. Lei Geral de Proteção de Dados: Guia de Implantação. Edição:1°. Editora: Blucher. 2020. Kolbe, A. J. Sistemas de
Segurança da Informação na Era do Conhecimento. Editora: InterSaberes. 2017. Silva, R.,Cervo, A. L. B. Metodologia Cientifica. Editora: McGrawHill. 2017.
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3412571 - EDVAN SOARES DE LIMA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO ANÁLISE DO POTENCIAL DE NEGÓCIO PARA LAVAGEM ECOLÓGICA DE VEÍCULOS

INTRODUCAO

A cidade de São Paulo, em 2018, possuía uma frota superior a 29 milhões de veículos, sendo 18 milhões de automóveis (IBGE, 2019). Além da poluição decorrente
dos escapamentos, um outro fator tem preocupado aqueles que ocupam das questões ambientais: a lavagem desses veículos. Conforme Gonzaga Neto (2015), a
lavagem tradicional e mais utilizada consome cerca de 150 litros de água por veículo, além de lançar diversos resíduos no meio ambiente. O sistema de lavagem sem
utilizar água iniciou-se nos EUA, na década de 1980, utilizando cera líquida especial. Ela retira a sujeira sem danificar ou riscar a pintura do veículo, pois se infiltra
nos depósitos de sujeira, formando uma película protetora sobre a superfície da pintura e fragmentando a sujeira. Após descompactar a sujeira, passa a envolvê-la,
removendo-a da superfície da pintura e formando uma “bolha” de cera protetora, impedindo qualquer contato da sujeira com a pintura. Esse tipo de limpeza é
considerado ecologicamente correto, pois não consome água e não lança resíduos no ambiente. (SEBRAE, 2019)

OBJETIVOS Analisar a oportunidade de abertura de um negócio destinado à lavagem ecológica de veículos.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória e qualitativa, baseada em dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

Um modelo de negócios consistente é aquele que satisfaz as necessidades do público-alvo, oferecendo valor ao cliente e obtendo lucros. Em um cenário
competitivo, com clientes cada vez mais conscientes e exigentes, um negócio se mostra viável à medida em que comunicar e entregar valor superior. (KOTLER;
KELLER, 2006) A sociedade tem desenvolvido uma compreensão crítica sobre a sustentabilidade, exercendo pressão para que as empresas reflitam sobre os
resultados e impactos de suas atividades na sociedade e no meio ambiente, em busca de respostas para a comunidade. (PERSEGUINI, 2015) Em paralelo, a
popularização dos smartphones e maior acesso à internet móvel provocaram mudanças no padrão de consumo, originando novos modelos de negócio,
especialmente aqueles baseados em aplicativos e na entrega de bens e serviços em domicílio. (BETBEDER; CURBANI, 2020)

CONCLUSOES

Ao articular as variáveis de um negócio com chances de sucesso, ao cenário da lavagem de veículos, percebe-se que a conscientização da sociedade acerca das
questões ambientais, abre espaço para um negócio que ofereça lavagem ecologicamente correta. Em paralelo, o aumento do consumo de bens e serviços no
sistema delivery, em especial aqueles baseados no uso de aplicativos, mostra o potencial do setor para a oferta de novos serviços. Dessa forma, o contexto
demonstra a existência de um ambiente favorável à abertura de um serviço que combine essas duas variáveis: sustentabilidade e conveniência.

REFERENCIAS

IBGE – Ibge Cidades. Frota de veículos de São Paulo. 2019. GONZAGA NETO, L.C. Análise dos impactos ambientais na lavagem de automóveis. In: XXXV Encontro
nacional de engenharia de produção. Fortaleza: 13-16 out. 2015. PERSEGUINI, Alayde. Responsabilidade social. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2015.
BETBEDER, Paulo; CURBANI, Mariana. O fenômeno do delivery em meio à crise. Tribuna de Minas. 28 jul.2020. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006
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3511685 - GUILHERME VINICIUS OLIVEIRA SANTOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO ANÁLISE DO POTENCIAL DE NEGÓCIO PARA LAVAGEM ECOLÓGICA DE VEÍCULOS

INTRODUCAO

A cidade de São Paulo, em 2018, possuía uma frota superior a 29 milhões de veículos, sendo 18 milhões de automóveis (IBGE, 2019). Além da poluição decorrente
dos escapamentos, um outro fator tem preocupado aqueles que ocupam das questões ambientais: a lavagem desses veículos. Conforme Gonzaga Neto (2015), a
lavagem tradicional e mais utilizada consome cerca de 150 litros de água por veículo, além de lançar diversos resíduos no meio ambiente. O sistema de lavagem sem
utilizar água iniciou-se nos EUA, na década de 1980, utilizando cera líquida especial. Ela retira a sujeira sem danificar ou riscar a pintura do veículo, pois se infiltra
nos depósitos de sujeira, formando uma película protetora sobre a superfície da pintura e fragmentando a sujeira. Após descompactar a sujeira, passa a envolvê-la,
removendo-a da superfície da pintura e formando uma “bolha” de cera protetora, impedindo qualquer contato da sujeira com a pintura. Esse tipo de limpeza é
considerado ecologicamente correto, pois não consome água e não lança resíduos no ambiente. (SEBRAE, 2019)

OBJETIVOS Analisar a oportunidade de abertura de um negócio destinado à lavagem ecológica de veículos.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória e qualitativa, baseada em dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

Um modelo de negócios consistente é aquele que satisfaz as necessidades do público-alvo, oferecendo valor ao cliente e obtendo lucros. Em um cenário
competitivo, com clientes cada vez mais conscientes e exigentes, um negócio se mostra viável à medida em que comunicar e entregar valor superior. (KOTLER;
KELLER, 2006) A sociedade tem desenvolvido uma compreensão crítica sobre a sustentabilidade, exercendo pressão para que as empresas reflitam sobre os
resultados e impactos de suas atividades na sociedade e no meio ambiente, em busca de respostas para a comunidade. (PERSEGUINI, 2015) Em paralelo, a
popularização dos smartphones e maior acesso à internet móvel provocaram mudanças no padrão de consumo, originando novos modelos de negócio,
especialmente aqueles baseados em aplicativos e na entrega de bens e serviços em domicílio. (BETBEDER; CURBANI, 2020)

CONCLUSOES

Ao articular as variáveis de um negócio com chances de sucesso, ao cenário da lavagem de veículos, percebe-se que a conscientização da sociedade acerca das
questões ambientais, abre espaço para um negócio que ofereça lavagem ecologicamente correta. Em paralelo, o aumento do consumo de bens e serviços no
sistema delivery, em especial aqueles baseados no uso de aplicativos, mostra o potencial do setor para a oferta de novos serviços. Dessa forma, o contexto
demonstra a existência de um ambiente favorável à abertura de um serviço que combine essas duas variáveis: sustentabilidade e conveniência.

REFERENCIAS

IBGE – Ibge Cidades. Frota de veículos de São Paulo. 2019. GONZAGA NETO, L.C. Análise dos impactos ambientais na lavagem de automóveis. In: XXXV Encontro
nacional de engenharia de produção. Fortaleza: 13-16 out. 2015. PERSEGUINI, Alayde. Responsabilidade social. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2015.
BETBEDER, Paulo; CURBANI, Mariana. O fenômeno do delivery em meio à crise. Tribuna de Minas. 28 jul.2020. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006
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3590968 - RAFAEL SPEDA DIAS CORREIA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO ANÁLISE DO POTENCIAL DE NEGÓCIO PARA LAVAGEM ECOLÓGICA DE VEÍCULOS

INTRODUCAO

A cidade de São Paulo, em 2018, possuía uma frota superior a 29 milhões de veículos, sendo 18 milhões de automóveis (IBGE, 2019). Além da poluição decorrente
dos escapamentos, um outro fator tem preocupado aqueles que ocupam das questões ambientais: a lavagem desses veículos. Conforme Gonzaga Neto (2015), a
lavagem tradicional e mais utilizada consome cerca de 150 litros de água por veículo, além de lançar diversos resíduos no meio ambiente. O sistema de lavagem sem
utilizar água iniciou-se nos EUA, na década de 1980, utilizando cera líquida especial. Ela retira a sujeira sem danificar ou riscar a pintura do veículo, pois se infiltra
nos depósitos de sujeira, formando uma película protetora sobre a superfície da pintura e fragmentando a sujeira. Após descompactar a sujeira, passa a envolvê-la,
removendo-a da superfície da pintura e formando uma “bolha” de cera protetora, impedindo qualquer contato da sujeira com a pintura. Esse tipo de limpeza é
considerado ecologicamente correto, pois não consome água e não lança resíduos no ambiente. (SEBRAE, 2019)

OBJETIVOS Analisar a oportunidade de abertura de um negócio destinado à lavagem ecológica de veículos.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória e qualitativa, baseada em dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

Um modelo de negócios consistente é aquele que satisfaz as necessidades do público-alvo, oferecendo valor ao cliente e obtendo lucros. Em um cenário
competitivo, com clientes cada vez mais conscientes e exigentes, um negócio se mostra viável à medida em que comunicar e entregar valor superior. (KOTLER;
KELLER, 2006) A sociedade tem desenvolvido uma compreensão crítica sobre a sustentabilidade, exercendo pressão para que as empresas reflitam sobre os
resultados e impactos de suas atividades na sociedade e no meio ambiente, em busca de respostas para a comunidade. (PERSEGUINI, 2015) Em paralelo, a
popularização dos smartphones e maior acesso à internet móvel provocaram mudanças no padrão de consumo, originando novos modelos de negócio,
especialmente aqueles baseados em aplicativos e na entrega de bens e serviços em domicílio. (BETBEDER; CURBANI, 2020)

CONCLUSOES

Ao articular as variáveis de um negócio com chances de sucesso, ao cenário da lavagem de veículos, percebe-se que a conscientização da sociedade acerca das
questões ambientais, abre espaço para um negócio que ofereça lavagem ecologicamente correta. Em paralelo, o aumento do consumo de bens e serviços no
sistema delivery, em especial aqueles baseados no uso de aplicativos, mostra o potencial do setor para a oferta de novos serviços. Dessa forma, o contexto
demonstra a existência de um ambiente favorável à abertura de um serviço que combine essas duas variáveis: sustentabilidade e conveniência.

REFERENCIAS

IBGE – Ibge Cidades. Frota de veículos de São Paulo. 2019. GONZAGA NETO, L.C. Análise dos impactos ambientais na lavagem de automóveis. In: XXXV Encontro
nacional de engenharia de produção. Fortaleza: 13-16 out. 2015. PERSEGUINI, Alayde. Responsabilidade social. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2015.
BETBEDER, Paulo; CURBANI, Mariana. O fenômeno do delivery em meio à crise. Tribuna de Minas. 28 jul.2020. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006
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3599531 - KATHRIN KAROLAINE TEMOTEO DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO ANÁLISE DO POTENCIAL DE NEGÓCIO PARA LAVAGEM ECOLÓGICA DE VEÍCULOS

INTRODUCAO

A cidade de São Paulo, em 2018, possuía uma frota superior a 29 milhões de veículos, sendo 18 milhões de automóveis (IBGE, 2019). Além da poluição decorrente
dos escapamentos, um outro fator tem preocupado aqueles que ocupam das questões ambientais: a lavagem desses veículos. Conforme Gonzaga Neto (2015), a
lavagem tradicional e mais utilizada consome cerca de 150 litros de água por veículo, além de lançar diversos resíduos no meio ambiente. O sistema de lavagem sem
utilizar água iniciou-se nos EUA, na década de 1980, utilizando cera líquida especial. Ela retira a sujeira sem danificar ou riscar a pintura do veículo, pois se infiltra
nos depósitos de sujeira, formando uma película protetora sobre a superfície da pintura e fragmentando a sujeira. Após descompactar a sujeira, passa a envolvê-la,
removendo-a da superfície da pintura e formando uma “bolha” de cera protetora, impedindo qualquer contato da sujeira com a pintura. Esse tipo de limpeza é
considerado ecologicamente correto, pois não consome água e não lança resíduos no ambiente. (SEBRAE, 2019)

OBJETIVOS Analisar a oportunidade de abertura de um negócio destinado à lavagem ecológica de veículos.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória e qualitativa, baseada em dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

Um modelo de negócios consistente é aquele que satisfaz as necessidades do público-alvo, oferecendo valor ao cliente e obtendo lucros. Em um cenário
competitivo, com clientes cada vez mais conscientes e exigentes, um negócio se mostra viável à medida em que comunicar e entregar valor superior. (KOTLER;
KELLER, 2006) A sociedade tem desenvolvido uma compreensão crítica sobre a sustentabilidade, exercendo pressão para que as empresas reflitam sobre os
resultados e impactos de suas atividades na sociedade e no meio ambiente, em busca de respostas para a comunidade. (PERSEGUINI, 2015) Em paralelo, a
popularização dos smartphones e maior acesso à internet móvel provocaram mudanças no padrão de consumo, originando novos modelos de negócio,
especialmente aqueles baseados em aplicativos e na entrega de bens e serviços em domicílio. (BETBEDER; CURBANI, 2020)

CONCLUSOES

Ao articular as variáveis de um negócio com chances de sucesso, ao cenário da lavagem de veículos, percebe-se que a conscientização da sociedade acerca das
questões ambientais, abre espaço para um negócio que ofereça lavagem ecologicamente correta. Em paralelo, o aumento do consumo de bens e serviços no
sistema delivery, em especial aqueles baseados no uso de aplicativos, mostra o potencial do setor para a oferta de novos serviços. Dessa forma, o contexto
demonstra a existência de um ambiente favorável à abertura de um serviço que combine essas duas variáveis: sustentabilidade e conveniência.

REFERENCIAS

IBGE – Ibge Cidades. Frota de veículos de São Paulo. 2019. GONZAGA NETO, L.C. Análise dos impactos ambientais na lavagem de automóveis. In: XXXV Encontro
nacional de engenharia de produção. Fortaleza: 13-16 out. 2015. PERSEGUINI, Alayde. Responsabilidade social. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2015.
BETBEDER, Paulo; CURBANI, Mariana. O fenômeno do delivery em meio à crise. Tribuna de Minas. 28 jul.2020. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006
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3602729 - DOMINGOS SILVA DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO ANÁLISE DO POTENCIAL DE NEGÓCIO PARA LAVAGEM ECOLÓGICA DE VEÍCULOS

INTRODUCAO

A cidade de São Paulo, em 2018, possuía uma frota superior a 29 milhões de veículos, sendo 18 milhões de automóveis (IBGE, 2019). Além da poluição decorrente
dos escapamentos, um outro fator tem preocupado aqueles que ocupam das questões ambientais: a lavagem desses veículos. Conforme Gonzaga Neto (2015), a
lavagem tradicional e mais utilizada consome cerca de 150 litros de água por veículo, além de lançar diversos resíduos no meio ambiente. O sistema de lavagem sem
utilizar água iniciou-se nos EUA, na década de 1980, utilizando cera líquida especial. Ela retira a sujeira sem danificar ou riscar a pintura do veículo, pois se infiltra
nos depósitos de sujeira, formando uma película protetora sobre a superfície da pintura e fragmentando a sujeira. Após descompactar a sujeira, passa a envolvê-la,
removendo-a da superfície da pintura e formando uma “bolha” de cera protetora, impedindo qualquer contato da sujeira com a pintura. Esse tipo de limpeza é
considerado ecologicamente correto, pois não consome água e não lança resíduos no ambiente. (SEBRAE, 2019)

OBJETIVOS Analisar a oportunidade de abertura de um negócio destinado à lavagem ecológica de veículos.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória e qualitativa, baseada em dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

Um modelo de negócios consistente é aquele que satisfaz as necessidades do público-alvo, oferecendo valor ao cliente e obtendo lucros. Em um cenário
competitivo, com clientes cada vez mais conscientes e exigentes, um negócio se mostra viável à medida em que comunicar e entregar valor superior. (KOTLER;
KELLER, 2006) A sociedade tem desenvolvido uma compreensão crítica sobre a sustentabilidade, exercendo pressão para que as empresas reflitam sobre os
resultados e impactos de suas atividades na sociedade e no meio ambiente, em busca de respostas para a comunidade. (PERSEGUINI, 2015) Em paralelo, a
popularização dos smartphones e maior acesso à internet móvel provocaram mudanças no padrão de consumo, originando novos modelos de negócio,
especialmente aqueles baseados em aplicativos e na entrega de bens e serviços em domicílio. (BETBEDER; CURBANI, 2020)

CONCLUSOES

Ao articular as variáveis de um negócio com chances de sucesso, ao cenário da lavagem de veículos, percebe-se que a conscientização da sociedade acerca das
questões ambientais, abre espaço para um negócio que ofereça lavagem ecologicamente correta. Em paralelo, o aumento do consumo de bens e serviços no
sistema delivery, em especial aqueles baseados no uso de aplicativos, mostra o potencial do setor para a oferta de novos serviços. Dessa forma, o contexto
demonstra a existência de um ambiente favorável à abertura de um serviço que combine essas duas variáveis: sustentabilidade e conveniência.

REFERENCIAS

IBGE – Ibge Cidades. Frota de veículos de São Paulo. 2019. GONZAGA NETO, L.C. Análise dos impactos ambientais na lavagem de automóveis. In: XXXV Encontro
nacional de engenharia de produção. Fortaleza: 13-16 out. 2015. PERSEGUINI, Alayde. Responsabilidade social. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2015.
BETBEDER, Paulo; CURBANI, Mariana. O fenômeno do delivery em meio à crise. Tribuna de Minas. 28 jul.2020. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006
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3610098 - JESSICA COSTA BEZERRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcia Maria da Graca Costa

TITULO ANÁLISE DO POTENCIAL DE NEGÓCIO PARA LAVAGEM ECOLÓGICA DE VEÍCULOS

INTRODUCAO

A cidade de São Paulo, em 2018, possuía uma frota superior a 29 milhões de veículos, sendo 18 milhões de automóveis (IBGE, 2019). Além da poluição decorrente
dos escapamentos, um outro fator tem preocupado aqueles que ocupam das questões ambientais: a lavagem desses veículos. Conforme Gonzaga Neto (2015), a
lavagem tradicional e mais utilizada consome cerca de 150 litros de água por veículo, além de lançar diversos resíduos no meio ambiente. O sistema de lavagem sem
utilizar água iniciou-se nos EUA, na década de 1980, utilizando cera líquida especial. Ela retira a sujeira sem danificar ou riscar a pintura do veículo, pois se infiltra
nos depósitos de sujeira, formando uma película protetora sobre a superfície da pintura e fragmentando a sujeira. Após descompactar a sujeira, passa a envolvê-la,
removendo-a da superfície da pintura e formando uma “bolha” de cera protetora, impedindo qualquer contato da sujeira com a pintura. Esse tipo de limpeza é
considerado ecologicamente correto, pois não consome água e não lança resíduos no ambiente. (SEBRAE, 2019)

OBJETIVOS Analisar a oportunidade de abertura de um negócio destinado à lavagem ecológica de veículos.

METODOLOGIA Pesquisa exploratória e qualitativa, baseada em dados bibliográficos e documentais.

RESULTADOS

Um modelo de negócios consistente é aquele que satisfaz as necessidades do público-alvo, oferecendo valor ao cliente e obtendo lucros. Em um cenário
competitivo, com clientes cada vez mais conscientes e exigentes, um negócio se mostra viável à medida em que comunicar e entregar valor superior. (KOTLER;
KELLER, 2006) A sociedade tem desenvolvido uma compreensão crítica sobre a sustentabilidade, exercendo pressão para que as empresas reflitam sobre os
resultados e impactos de suas atividades na sociedade e no meio ambiente, em busca de respostas para a comunidade. (PERSEGUINI, 2015) Em paralelo, a
popularização dos smartphones e maior acesso à internet móvel provocaram mudanças no padrão de consumo, originando novos modelos de negócio,
especialmente aqueles baseados em aplicativos e na entrega de bens e serviços em domicílio. (BETBEDER; CURBANI, 2020)

CONCLUSOES

Ao articular as variáveis de um negócio com chances de sucesso, ao cenário da lavagem de veículos, percebe-se que a conscientização da sociedade acerca das
questões ambientais, abre espaço para um negócio que ofereça lavagem ecologicamente correta. Em paralelo, o aumento do consumo de bens e serviços no
sistema delivery, em especial aqueles baseados no uso de aplicativos, mostra o potencial do setor para a oferta de novos serviços. Dessa forma, o contexto
demonstra a existência de um ambiente favorável à abertura de um serviço que combine essas duas variáveis: sustentabilidade e conveniência.

REFERENCIAS

IBGE – Ibge Cidades. Frota de veículos de São Paulo. 2019. GONZAGA NETO, L.C. Análise dos impactos ambientais na lavagem de automóveis. In: XXXV Encontro
nacional de engenharia de produção. Fortaleza: 13-16 out. 2015. PERSEGUINI, Alayde. Responsabilidade social. São Paulo: Pearson Education Brasil, 2015.
BETBEDER, Paulo; CURBANI, Mariana. O fenômeno do delivery em meio à crise. Tribuna de Minas. 28 jul.2020. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006
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3550664 - CAIO CHIODINI BANHOS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jose Ricardo Dias Bertagnon

TITULO diferenças epidemiologicas entre gestaçoes gemelares e nao gemelares na cidade de sp entre 2016 e 2018

INTRODUCAO

A gemelaridade é definida pela presença concomitante de dois ou mais embriões em uma única gestação. Sua classificação se dá conforme o número de fetos, ovos
fertilizados, placenta e cavidade amniótica. Alguns fatores como idade materna mais avançada, execução de técnicas de reprodução assistida como a Fertilização in
vitro (FIV), hiperestimulação ovariana, além da incidência de gemelares na família favorecem a frequência deste tipo de gestação. Observa-se maior incidência de
complicações maternas e fetais em gemelares quando comparadas às gestações únicas (não-gemelares).

OBJETIVOS :: conhecer aspectos epidemiológicos da gravidez gemelar.

METODOLOGIA

Mediante consulta na plataforma Tabnet, foram verificados aspectos como: idade materna, peso (P) do recém-nascido(RN), incidência de problemas genéticos,
duração da gestação e Apgar do 1º e 5º minutos em RN gemelares (Gen) e não Gem da cidade de SP e verificadas as diferenças entre os dois tipos de gestações
com associações medidas pelo (#38)#967;2 a nivel de significância (#60) 0,05 . Em razão de se tratar de indivíduos anônimos, não foi necessário termo de
consentimento, sendo aprovado pelo Comitee de ética da faculdade sob o parecer n 902020.

RESULTADOS

verificou-se queporcentagem de GEM com Apgar( de 1 minuto), de 8 a 10 foi de 76,1% e entre os não gem foi de 88,4% , significante para p (#60)0,005 Quando
analisado o fator Apgar de 5 minutos maior do que 7, a porcentagen entre Gem foi de 94,9 ,e entre os não Gem 98,2 tambem significante. A porcentagem de baixo
peso ao nascer ((#60) 2500 gramas,) entre os Gem foi de 63,3 e entre os não Gem foi de 9,4, ignificante para p (#60)0,005 . Houve diferença notável entre a
prevalênciade pre termos nos dois grupos: 62,8 entre os gemelares e 12,3 entre os não gemelares. As anomalias congênitas incidiram em1,92 dos Gem e 1,33 dos
não Gem , também significante

CONCLUSOES
ao se analisar os dados entre nascidos vivos Gem e não GEM, entre os anos de 2016 e 2018, podemos concluir que em todos os parâmetros elencados pelo trabalho
os gemelares tiveram desempenho negativo em relação aos não gemelares.

REFERENCIAS ok
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3607721 - JULIANA GASPAR 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jose Ricardo Dias Bertagnon

TITULO diferenças epidemiologicas entre gestaçoes gemelares e nao gemelares na cidade de sp entre 2016 e 2018

INTRODUCAO

A gemelaridade é definida pela presença concomitante de dois ou mais embriões em uma única gestação. Sua classificação se dá conforme o número de fetos, ovos
fertilizados, placenta e cavidade amniótica. Alguns fatores como idade materna mais avançada, execução de técnicas de reprodução assistida como a Fertilização in
vitro (FIV), hiperestimulação ovariana, além da incidência de gemelares na família favorecem a frequência deste tipo de gestação. Observa-se maior incidência de
complicações maternas e fetais em gemelares quando comparadas às gestações únicas (não-gemelares).

OBJETIVOS :: conhecer aspectos epidemiológicos da gravidez gemelar.

METODOLOGIA

Mediante consulta na plataforma Tabnet, foram verificados aspectos como: idade materna, peso (P) do recém-nascido(RN), incidência de problemas genéticos,
duração da gestação e Apgar do 1º e 5º minutos em RN gemelares (Gen) e não Gem da cidade de SP e verificadas as diferenças entre os dois tipos de gestações
com associações medidas pelo (#38)#967;2 a nivel de significância (#60) 0,05 . Em razão de se tratar de indivíduos anônimos, não foi necessário termo de
consentimento, sendo aprovado pelo Comitee de ética da faculdade sob o parecer n 902020.

RESULTADOS

verificou-se queporcentagem de GEM com Apgar( de 1 minuto), de 8 a 10 foi de 76,1% e entre os não gem foi de 88,4% , significante para p (#60)0,005 Quando
analisado o fator Apgar de 5 minutos maior do que 7, a porcentagen entre Gem foi de 94,9 ,e entre os não Gem 98,2 tambem significante. A porcentagem de baixo
peso ao nascer ((#60) 2500 gramas,) entre os Gem foi de 63,3 e entre os não Gem foi de 9,4, ignificante para p (#60)0,005 . Houve diferença notável entre a
prevalênciade pre termos nos dois grupos: 62,8 entre os gemelares e 12,3 entre os não gemelares. As anomalias congênitas incidiram em1,92 dos Gem e 1,33 dos
não Gem , também significante

CONCLUSOES
ao se analisar os dados entre nascidos vivos Gem e não GEM, entre os anos de 2016 e 2018, podemos concluir que em todos os parâmetros elencados pelo trabalho
os gemelares tiveram desempenho negativo em relação aos não gemelares.
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3678172 - AMANDA RODRIGUES ABDALLA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jose Ricardo Dias Bertagnon

TITULO diferenças epidemiologicas entre gestaçoes gemelares e nao gemelares na cidade de sp entre 2016 e 2018

INTRODUCAO

A gemelaridade é definida pela presença concomitante de dois ou mais embriões em uma única gestação. Sua classificação se dá conforme o número de fetos, ovos
fertilizados, placenta e cavidade amniótica. Alguns fatores como idade materna mais avançada, execução de técnicas de reprodução assistida como a Fertilização in
vitro (FIV), hiperestimulação ovariana, além da incidência de gemelares na família favorecem a frequência deste tipo de gestação. Observa-se maior incidência de
complicações maternas e fetais em gemelares quando comparadas às gestações únicas (não-gemelares).

OBJETIVOS :: conhecer aspectos epidemiológicos da gravidez gemelar.

METODOLOGIA

Mediante consulta na plataforma Tabnet, foram verificados aspectos como: idade materna, peso (P) do recém-nascido(RN), incidência de problemas genéticos,
duração da gestação e Apgar do 1º e 5º minutos em RN gemelares (Gen) e não Gem da cidade de SP e verificadas as diferenças entre os dois tipos de gestações
com associações medidas pelo (#38)#967;2 a nivel de significância (#60) 0,05 . Em razão de se tratar de indivíduos anônimos, não foi necessário termo de
consentimento, sendo aprovado pelo Comitee de ética da faculdade sob o parecer n 902020.

RESULTADOS

verificou-se queporcentagem de GEM com Apgar( de 1 minuto), de 8 a 10 foi de 76,1% e entre os não gem foi de 88,4% , significante para p (#60)0,005 Quando
analisado o fator Apgar de 5 minutos maior do que 7, a porcentagen entre Gem foi de 94,9 ,e entre os não Gem 98,2 tambem significante. A porcentagem de baixo
peso ao nascer ((#60) 2500 gramas,) entre os Gem foi de 63,3 e entre os não Gem foi de 9,4, ignificante para p (#60)0,005 . Houve diferença notável entre a
prevalênciade pre termos nos dois grupos: 62,8 entre os gemelares e 12,3 entre os não gemelares. As anomalias congênitas incidiram em1,92 dos Gem e 1,33 dos
não Gem , também significante

CONCLUSOES
ao se analisar os dados entre nascidos vivos Gem e não GEM, entre os anos de 2016 e 2018, podemos concluir que em todos os parâmetros elencados pelo trabalho
os gemelares tiveram desempenho negativo em relação aos não gemelares.
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3724344 - MARIA CAROLINA RIBEIRO DE ASSUMPCAO MORO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jose Ricardo Dias Bertagnon

TITULO diferenças epidemiologicas entre gestaçoes gemelares e nao gemelares na cidade de sp entre 2016 e 2018

INTRODUCAO

A gemelaridade é definida pela presença concomitante de dois ou mais embriões em uma única gestação. Sua classificação se dá conforme o número de fetos, ovos
fertilizados, placenta e cavidade amniótica. Alguns fatores como idade materna mais avançada, execução de técnicas de reprodução assistida como a Fertilização in
vitro (FIV), hiperestimulação ovariana, além da incidência de gemelares na família favorecem a frequência deste tipo de gestação. Observa-se maior incidência de
complicações maternas e fetais em gemelares quando comparadas às gestações únicas (não-gemelares).

OBJETIVOS :: conhecer aspectos epidemiológicos da gravidez gemelar.

METODOLOGIA

Mediante consulta na plataforma Tabnet, foram verificados aspectos como: idade materna, peso (P) do recém-nascido(RN), incidência de problemas genéticos,
duração da gestação e Apgar do 1º e 5º minutos em RN gemelares (Gen) e não Gem da cidade de SP e verificadas as diferenças entre os dois tipos de gestações
com associações medidas pelo (#38)#967;2 a nivel de significância (#60) 0,05 . Em razão de se tratar de indivíduos anônimos, não foi necessário termo de
consentimento, sendo aprovado pelo Comitee de ética da faculdade sob o parecer n 902020.

RESULTADOS

verificou-se queporcentagem de GEM com Apgar( de 1 minuto), de 8 a 10 foi de 76,1% e entre os não gem foi de 88,4% , significante para p (#60)0,005 Quando
analisado o fator Apgar de 5 minutos maior do que 7, a porcentagen entre Gem foi de 94,9 ,e entre os não Gem 98,2 tambem significante. A porcentagem de baixo
peso ao nascer ((#60) 2500 gramas,) entre os Gem foi de 63,3 e entre os não Gem foi de 9,4, ignificante para p (#60)0,005 . Houve diferença notável entre a
prevalênciade pre termos nos dois grupos: 62,8 entre os gemelares e 12,3 entre os não gemelares. As anomalias congênitas incidiram em1,92 dos Gem e 1,33 dos
não Gem , também significante

CONCLUSOES
ao se analisar os dados entre nascidos vivos Gem e não GEM, entre os anos de 2016 e 2018, podemos concluir que em todos os parâmetros elencados pelo trabalho
os gemelares tiveram desempenho negativo em relação aos não gemelares.
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3801446 - RAFAEL GLEREAN GHISELLI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Jose Ricardo Dias Bertagnon

TITULO diferenças epidemiologicas entre gestaçoes gemelares e nao gemelares na cidade de sp entre 2016 e 2018

INTRODUCAO

A gemelaridade é definida pela presença concomitante de dois ou mais embriões em uma única gestação. Sua classificação se dá conforme o número de fetos, ovos
fertilizados, placenta e cavidade amniótica. Alguns fatores como idade materna mais avançada, execução de técnicas de reprodução assistida como a Fertilização in
vitro (FIV), hiperestimulação ovariana, além da incidência de gemelares na família favorecem a frequência deste tipo de gestação. Observa-se maior incidência de
complicações maternas e fetais em gemelares quando comparadas às gestações únicas (não-gemelares).

OBJETIVOS :: conhecer aspectos epidemiológicos da gravidez gemelar.

METODOLOGIA

Mediante consulta na plataforma Tabnet, foram verificados aspectos como: idade materna, peso (P) do recém-nascido(RN), incidência de problemas genéticos,
duração da gestação e Apgar do 1º e 5º minutos em RN gemelares (Gen) e não Gem da cidade de SP e verificadas as diferenças entre os dois tipos de gestações
com associações medidas pelo (#38)#967;2 a nivel de significância (#60) 0,05 . Em razão de se tratar de indivíduos anônimos, não foi necessário termo de
consentimento, sendo aprovado pelo Comitee de ética da faculdade sob o parecer n 902020.

RESULTADOS

verificou-se queporcentagem de GEM com Apgar( de 1 minuto), de 8 a 10 foi de 76,1% e entre os não gem foi de 88,4% , significante para p (#60)0,005 Quando
analisado o fator Apgar de 5 minutos maior do que 7, a porcentagen entre Gem foi de 94,9 ,e entre os não Gem 98,2 tambem significante. A porcentagem de baixo
peso ao nascer ((#60) 2500 gramas,) entre os Gem foi de 63,3 e entre os não Gem foi de 9,4, ignificante para p (#60)0,005 . Houve diferença notável entre a
prevalênciade pre termos nos dois grupos: 62,8 entre os gemelares e 12,3 entre os não gemelares. As anomalias congênitas incidiram em1,92 dos Gem e 1,33 dos
não Gem , também significante

CONCLUSOES
ao se analisar os dados entre nascidos vivos Gem e não GEM, entre os anos de 2016 e 2018, podemos concluir que em todos os parâmetros elencados pelo trabalho
os gemelares tiveram desempenho negativo em relação aos não gemelares.
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TITULO Casuística de doenças infecciosas em cães e gatos atendidas no HOVET-UNISA

INTRODUCAO

A vacinação é o método mais eficaz e de baixo custo para o controle das doenças infecciosas em humanos e animais (TIZARD, 2014). Segundo as diretrizes de
vacinação (VGG) em países desenvolvidos apenas 30-50% da população de animais de estimação está vacinada sendo um número reduzido em países em
desenvolvimento. Neto (#38) Pasternak (2008) afirmam que ainda existe muito o que investigar sobre saúde pública para adequar normas para nosso país. A
eficácia da vacinação depende da estratégia de imunização e conscientização de tutores para continuar um esquema de vacinação adequado para seu animal.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi avaliar a casuística de atendimento das principais doenças infecciosas em cães e gatos ao longo de 1 ano

METODOLOGIA
Foi realizado estudo junto aos prontuários dos pacientes caninos e felinos, atendidos no Hospital veterinário da Universidade Santo Amaro (UNISA), entre o período
de fevereiro de 2019 a março de 2020. Em caninos foram pesquisadas as principais doenças infecciosas: cinomose, parvovirose, leptospirose, traqueobronquite
infecciosa canina e em felinos o vírus da leucemia felina, vírus da imunodeficiência felina, peritonite infecciosa felina, rinotraqueíte.

RESULTADOS

Foram analisados 3.684 registros de atendimentos no período estabelecido, sendo 783 (21%) atendimentos de felinos e 2.901 atendimentos de caninos (79%).
Separando apenas doenças infecciosas em caninos foram observados 178 (4,3%) atendimentos, sendo 101 casos de cinomose (56,74%), 28 casos de leptospirose
(15,73%), 27 casos de parvovirose (15,17%), 16 casos de traqueobronquite canina (8,99%%), 6 casos de cinomose e parvovirose (3,37%%). Em felinos foram
observados 97 diagnósticos de doenças infecciosas (11%), 52 casos de leucemia felina (53,61%), 3 casos de imunodeficiência dos felinos (3,09%), 21 casos de
peritonite infecciosa felina (21,65%), 9 casos de rinotraqueíte viral felina (9,28%) e casos onde animais apresentam mais de uma doença sendo 5 casos de leucemia
felina e imunodeficiência dos felinos (5,15%), 3 casos de leucemia felina, imunodeficiência dos felinos e peritonite infecciosa felina (3,09%), 4 casos de leucemia
felina e peritonite infecciosa felina (4,12%).

CONCLUSOES
Analisando os dados obtidos notou-se que inúmeros atendimentos são a doenças infecciosas, que poderiam ser evitadas com a vacinação adequada. Torna-se
necessário entender os fatores que impedem a diminuição desses casos e buscar soluções práticas e realistas para uma maior qualidade de vida dos animais.

REFERENCIAS

1. TIZARD, Ian. Imunologia Veterinária. 9ª edição. Rio de Janeiro: Saunders Elsevier, 2014. 2. DIRETRIZES PARA A VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS. Journal of Small
Animal Practice, [S. l.], ano 2016, v. 57, p. 1-47, 4 jan. 2016. Disponível em: https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-vaccination-guidelines-2015-
Portuguese.pdf. Acesso em: 5 out. 2020. 3. MATO NETO, Vicente; PASTERNAK, Jacyr. Pesquisas: prioridades para a nossa saúde pública. Rev. Saúde Pública, São
Paulo , v. 42, n. 5, p. 972-973, out. 2008 . Disponível em (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0034-
89102008000500026(#38)lng=pt(#38)nrm=iso(#62). Acessos em 05 out. 2020. https://doi.org/10.1590/S0034-89102008000500026.
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

INTRODUCAO

Os brasileiros, até a década de 50, não investiam em títulos públicos ou privados, investiam principalmente em imóveis (ativos reais), pois havia um ambiente
econômico instável, com inflação crescente onde limitava-se o desenvolvimento de um mercado de capitais ativos, cenário esse que permaneceu até a introdução e
estabilização do Plano Real. A partir daí, ocorreram mudanças na economia brasileira com a reestruturação do mercado financeiro, onde novas leis foram criadas,
disciplinando o também o mercado de capitais estabelecendo medidas concretas para seu desenvolvimento (PINHEIRO, 2010). O Mercado de Capitais (Hoji, 2017) é
um canal fundamental na captação de recursos que permitem o desenvolvimento das empresas, gerando novos empregos e contribuindo para o progresso do País, e
também se constitui de uma importante opção de investimento para pessoas e instituições.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo discutir a importância do mercado de capitais como fator de contribuição ao crescimento da economia.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, artigos científicos e revistas especializadas em produtos e serviços financeiros, e
mercado de capitais.

RESULTADOS

Através do levantamento bibliográfico realizado contata-se que o Mercado de Capitais brasileiro é hoje em dos mais bem regulados do mundo com produtos que
atendem a todas as demandas do financiamento da economia nacional, além de mobilizar cerca de 75% da poupança financeira nacional, porém, apesar disso,
participa com apenas 11,5% do financiamento dos investimentos privados e de 18,3% do exigível financeiro das empresas (CODEMEC, 2019). Na pesquisa realizada
com base nos autores (FORTUNA, BRITO E PINHEIRO) da área em questão, foi constatado que esse mercado exerce importância significativa no desenvolvimento da
economia brasileira sendo responsável por fomentar as fontes privadas de financiamento de longo prazo; ampliar a base de investidores que acessam o mercado;
aumentar a liquidez, facilitando a negociação de ativos para investidores e empresas; expandir o volume de emissões com mais ofertas e mais emissores; e
estimular a formação de poupança.

CONCLUSOES
Conclui-se que é o mercado de capitais permite a diluição do risco de novos investimentos, constitui um incentivo à inovação, promove a democratização e a
socialização do capital, pulveriza a propriedade das empresas entre pequenos poupadores, diretamente ou através de fundos mútuos e fundos de pensão,
proporciona aumento da eficiência, e torna-se portanto importante fonte de desenvolvimento econômico.

REFERENCIAS
BRITO, O. Mercado Financeiro. Edição: 1ª Edição. Editora: Saraiva, 2005. FORTUNA, E. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. 19ª Ed. Editora: Qualiitymark, 2013.
PINHEIRO, J. L. Mercado de capitais: fundamentos e Técnicas. 5ª Edição. Editora: Atlas, (2010) CODEMEC. Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais.
Disponível em: Acesso em: 29 de ago de 2019.
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

INTRODUCAO

Os brasileiros, até a década de 50, não investiam em títulos públicos ou privados, investiam principalmente em imóveis (ativos reais), pois havia um ambiente
econômico instável, com inflação crescente onde limitava-se o desenvolvimento de um mercado de capitais ativos, cenário esse que permaneceu até a introdução e
estabilização do Plano Real. A partir daí, ocorreram mudanças na economia brasileira com a reestruturação do mercado financeiro, onde novas leis foram criadas,
disciplinando o também o mercado de capitais estabelecendo medidas concretas para seu desenvolvimento (PINHEIRO, 2010). O Mercado de Capitais (Hoji, 2017) é
um canal fundamental na captação de recursos que permitem o desenvolvimento das empresas, gerando novos empregos e contribuindo para o progresso do País, e
também se constitui de uma importante opção de investimento para pessoas e instituições.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo discutir a importância do mercado de capitais como fator de contribuição ao crescimento da economia.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, artigos científicos e revistas especializadas em produtos e serviços financeiros, e
mercado de capitais.

RESULTADOS

Através do levantamento bibliográfico realizado contata-se que o Mercado de Capitais brasileiro é hoje em dos mais bem regulados do mundo com produtos que
atendem a todas as demandas do financiamento da economia nacional, além de mobilizar cerca de 75% da poupança financeira nacional, porém, apesar disso,
participa com apenas 11,5% do financiamento dos investimentos privados e de 18,3% do exigível financeiro das empresas (CODEMEC, 2019). Na pesquisa realizada
com base nos autores (FORTUNA, BRITO E PINHEIRO) da área em questão, foi constatado que esse mercado exerce importância significativa no desenvolvimento da
economia brasileira sendo responsável por fomentar as fontes privadas de financiamento de longo prazo; ampliar a base de investidores que acessam o mercado;
aumentar a liquidez, facilitando a negociação de ativos para investidores e empresas; expandir o volume de emissões com mais ofertas e mais emissores; e
estimular a formação de poupança.

CONCLUSOES
Conclui-se que é o mercado de capitais permite a diluição do risco de novos investimentos, constitui um incentivo à inovação, promove a democratização e a
socialização do capital, pulveriza a propriedade das empresas entre pequenos poupadores, diretamente ou através de fundos mútuos e fundos de pensão,
proporciona aumento da eficiência, e torna-se portanto importante fonte de desenvolvimento econômico.

REFERENCIAS
BRITO, O. Mercado Financeiro. Edição: 1ª Edição. Editora: Saraiva, 2005. FORTUNA, E. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. 19ª Ed. Editora: Qualiitymark, 2013.
PINHEIRO, J. L. Mercado de capitais: fundamentos e Técnicas. 5ª Edição. Editora: Atlas, (2010) CODEMEC. Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais.
Disponível em: Acesso em: 29 de ago de 2019.
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

INTRODUCAO

Os brasileiros, até a década de 50, não investiam em títulos públicos ou privados, investiam principalmente em imóveis (ativos reais), pois havia um ambiente
econômico instável, com inflação crescente onde limitava-se o desenvolvimento de um mercado de capitais ativos, cenário esse que permaneceu até a introdução e
estabilização do Plano Real. A partir daí, ocorreram mudanças na economia brasileira com a reestruturação do mercado financeiro, onde novas leis foram criadas,
disciplinando o também o mercado de capitais estabelecendo medidas concretas para seu desenvolvimento (PINHEIRO, 2010). O Mercado de Capitais (Hoji, 2017) é
um canal fundamental na captação de recursos que permitem o desenvolvimento das empresas, gerando novos empregos e contribuindo para o progresso do País, e
também se constitui de uma importante opção de investimento para pessoas e instituições.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo discutir a importância do mercado de capitais como fator de contribuição ao crescimento da economia.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, artigos científicos e revistas especializadas em produtos e serviços financeiros, e
mercado de capitais.

RESULTADOS

Através do levantamento bibliográfico realizado contata-se que o Mercado de Capitais brasileiro é hoje em dos mais bem regulados do mundo com produtos que
atendem a todas as demandas do financiamento da economia nacional, além de mobilizar cerca de 75% da poupança financeira nacional, porém, apesar disso,
participa com apenas 11,5% do financiamento dos investimentos privados e de 18,3% do exigível financeiro das empresas (CODEMEC, 2019). Na pesquisa realizada
com base nos autores (FORTUNA, BRITO E PINHEIRO) da área em questão, foi constatado que esse mercado exerce importância significativa no desenvolvimento da
economia brasileira sendo responsável por fomentar as fontes privadas de financiamento de longo prazo; ampliar a base de investidores que acessam o mercado;
aumentar a liquidez, facilitando a negociação de ativos para investidores e empresas; expandir o volume de emissões com mais ofertas e mais emissores; e
estimular a formação de poupança.

CONCLUSOES
Conclui-se que é o mercado de capitais permite a diluição do risco de novos investimentos, constitui um incentivo à inovação, promove a democratização e a
socialização do capital, pulveriza a propriedade das empresas entre pequenos poupadores, diretamente ou através de fundos mútuos e fundos de pensão,
proporciona aumento da eficiência, e torna-se portanto importante fonte de desenvolvimento econômico.

REFERENCIAS
BRITO, O. Mercado Financeiro. Edição: 1ª Edição. Editora: Saraiva, 2005. FORTUNA, E. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. 19ª Ed. Editora: Qualiitymark, 2013.
PINHEIRO, J. L. Mercado de capitais: fundamentos e Técnicas. 5ª Edição. Editora: Atlas, (2010) CODEMEC. Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais.
Disponível em: Acesso em: 29 de ago de 2019.
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

INTRODUCAO

Os brasileiros, até a década de 50, não investiam em títulos públicos ou privados, investiam principalmente em imóveis (ativos reais), pois havia um ambiente
econômico instável, com inflação crescente onde limitava-se o desenvolvimento de um mercado de capitais ativos, cenário esse que permaneceu até a introdução e
estabilização do Plano Real. A partir daí, ocorreram mudanças na economia brasileira com a reestruturação do mercado financeiro, onde novas leis foram criadas,
disciplinando o também o mercado de capitais estabelecendo medidas concretas para seu desenvolvimento (PINHEIRO, 2010). O Mercado de Capitais (Hoji, 2017) é
um canal fundamental na captação de recursos que permitem o desenvolvimento das empresas, gerando novos empregos e contribuindo para o progresso do País, e
também se constitui de uma importante opção de investimento para pessoas e instituições.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo discutir a importância do mercado de capitais como fator de contribuição ao crescimento da economia.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, artigos científicos e revistas especializadas em produtos e serviços financeiros, e
mercado de capitais.

RESULTADOS

Através do levantamento bibliográfico realizado contata-se que o Mercado de Capitais brasileiro é hoje em dos mais bem regulados do mundo com produtos que
atendem a todas as demandas do financiamento da economia nacional, além de mobilizar cerca de 75% da poupança financeira nacional, porém, apesar disso,
participa com apenas 11,5% do financiamento dos investimentos privados e de 18,3% do exigível financeiro das empresas (CODEMEC, 2019). Na pesquisa realizada
com base nos autores (FORTUNA, BRITO E PINHEIRO) da área em questão, foi constatado que esse mercado exerce importância significativa no desenvolvimento da
economia brasileira sendo responsável por fomentar as fontes privadas de financiamento de longo prazo; ampliar a base de investidores que acessam o mercado;
aumentar a liquidez, facilitando a negociação de ativos para investidores e empresas; expandir o volume de emissões com mais ofertas e mais emissores; e
estimular a formação de poupança.

CONCLUSOES
Conclui-se que é o mercado de capitais permite a diluição do risco de novos investimentos, constitui um incentivo à inovação, promove a democratização e a
socialização do capital, pulveriza a propriedade das empresas entre pequenos poupadores, diretamente ou através de fundos mútuos e fundos de pensão,
proporciona aumento da eficiência, e torna-se portanto importante fonte de desenvolvimento econômico.

REFERENCIAS
BRITO, O. Mercado Financeiro. Edição: 1ª Edição. Editora: Saraiva, 2005. FORTUNA, E. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. 19ª Ed. Editora: Qualiitymark, 2013.
PINHEIRO, J. L. Mercado de capitais: fundamentos e Técnicas. 5ª Edição. Editora: Atlas, (2010) CODEMEC. Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais.
Disponível em: Acesso em: 29 de ago de 2019.
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TITULO CONTRIBUIÇÕES DO MERCADO DE CAPITAIS NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

INTRODUCAO

Os brasileiros, até a década de 50, não investiam em títulos públicos ou privados, investiam principalmente em imóveis (ativos reais), pois havia um ambiente
econômico instável, com inflação crescente onde limitava-se o desenvolvimento de um mercado de capitais ativos, cenário esse que permaneceu até a introdução e
estabilização do Plano Real. A partir daí, ocorreram mudanças na economia brasileira com a reestruturação do mercado financeiro, onde novas leis foram criadas,
disciplinando o também o mercado de capitais estabelecendo medidas concretas para seu desenvolvimento (PINHEIRO, 2010). O Mercado de Capitais (Hoji, 2017) é
um canal fundamental na captação de recursos que permitem o desenvolvimento das empresas, gerando novos empregos e contribuindo para o progresso do País, e
também se constitui de uma importante opção de investimento para pessoas e instituições.

OBJETIVOS O referido estudo tem como objetivo discutir a importância do mercado de capitais como fator de contribuição ao crescimento da economia.

METODOLOGIA
O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica através de livros, artigos científicos e revistas especializadas em produtos e serviços financeiros, e
mercado de capitais.

RESULTADOS

Através do levantamento bibliográfico realizado contata-se que o Mercado de Capitais brasileiro é hoje em dos mais bem regulados do mundo com produtos que
atendem a todas as demandas do financiamento da economia nacional, além de mobilizar cerca de 75% da poupança financeira nacional, porém, apesar disso,
participa com apenas 11,5% do financiamento dos investimentos privados e de 18,3% do exigível financeiro das empresas (CODEMEC, 2019). Na pesquisa realizada
com base nos autores (FORTUNA, BRITO E PINHEIRO) da área em questão, foi constatado que esse mercado exerce importância significativa no desenvolvimento da
economia brasileira sendo responsável por fomentar as fontes privadas de financiamento de longo prazo; ampliar a base de investidores que acessam o mercado;
aumentar a liquidez, facilitando a negociação de ativos para investidores e empresas; expandir o volume de emissões com mais ofertas e mais emissores; e
estimular a formação de poupança.

CONCLUSOES
Conclui-se que é o mercado de capitais permite a diluição do risco de novos investimentos, constitui um incentivo à inovação, promove a democratização e a
socialização do capital, pulveriza a propriedade das empresas entre pequenos poupadores, diretamente ou através de fundos mútuos e fundos de pensão,
proporciona aumento da eficiência, e torna-se portanto importante fonte de desenvolvimento econômico.

REFERENCIAS
BRITO, O. Mercado Financeiro. Edição: 1ª Edição. Editora: Saraiva, 2005. FORTUNA, E. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. 19ª Ed. Editora: Qualiitymark, 2013.
PINHEIRO, J. L. Mercado de capitais: fundamentos e Técnicas. 5ª Edição. Editora: Atlas, (2010) CODEMEC. Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais.
Disponível em: Acesso em: 29 de ago de 2019.
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TITULO Implicação da amputação de membros inferiores no gasto energético durante a marcha

INTRODUCAO

A amputação está associada à retirada de parte do corpo, e que tem o intuito de melhora da qualidade de vida.(#38)#8239;A habilidade de andar é um evento
contínuo que se constitui em transferir peso de um membro inferior para o outro, com o objetivo de avançar o corpo para frente.(#38)#8239;O gasto energético (GE)
é entendido como a combinação de atividades que são consideradas involuntárias, e necessárias para a manutenção da vida. De acordo com estudos o GE em
amputados apresenta valores maiores do que em pessoas que não possuem amputação.

OBJETIVOS
Verificar as diferenças do GE em amputados de membros inferiores com prótese durante a marcha(#38)#8239;comparados com pessoas não amputadas.
(#38)#8239;(#38)#8239;

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi a revisão de literatura sistemática, foram coletados artigos sobre o GE durante a marcha em amputados de membros
inferiores, as bases de dados eletrônicas utilizadas Scielo, Google acadêmico, Lilacs e PubMed. Foram selecionados 15 artigos dentre os anos de 1999 a 2019
relacionados ao tema, participaram dos estudos crianças a idosos, de ambos os sexos masculino e feminino.

RESULTADOS

De acordo com os estudos apontados amputados possuem um maior GE comparado a indivíduos que não possuem amputação. Entre os resultados encontrados
nos estudos 27% comprovou que o nível de amputação proximal causa um impacto maior sobre o GE. 27% não comprovaram diferenças no GE em relação a
variáveis como deambulação carregando peso e sem, tamanhos de membro residual, diferenças entre grupos de mesmo nível de amputação. Apenas menor GE com
deambulação de prótese comparada com muletas. 16% dos estudos utilizados que citaram a diferença entre GE de amputados e pessoas sem amputação,
evidenciando que os amputados possuem maior GE pelas alterações fisiológicas causadas pela amputação.

CONCLUSOES
O GE de amputados foi maior do que em indivíduos que não são, sendo comprometidos então a sua qualidade de locomoção e realização das atividades diárias.
Tendo que levar em consideração vários pontos que influenciam a esse aumento de GE em amputados como a causa, o nível e o tipo de prótese, buscando
adaptação e reabilitação que gere uma melhora de deslocamento para alcançar um GE essencial para qualidade de vida.(#38)#8239;

REFERENCIAS

(#38)#8239;(#38)#8239;MARTIN E. A. S., et al. Consumo de oxigênio estimado em amputados unilaterais de membros inferiores. Revista Saúde e Pesquisa. 2018;
11(3): 451-457.(#38)#8239;(#38)#8239;(#38)#8239; (#38)#8239;SOUZA A. B. C., et al. Satisfação e ajuste à prótese de indivíduos com amputação de membro
inferior. Scientia Medica. 2019; 29(1): 1-10.(#38)#8239;(#38)#8239;(#38)#8239; GARCIA. M. M. N., et al. Energy expenditure and cardiovascular response to
traumatic lower limb amputees’ gait. Fisioterapia em Movimento. 2015; 28 (2): 259-68.(#38)#8239;(#38)#8239;
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TITULO Implicação da amputação de membros inferiores no gasto energético durante a marcha

INTRODUCAO

A amputação está associada à retirada de parte do corpo, e que tem o intuito de melhora da qualidade de vida.(#38)#8239;A habilidade de andar é um evento
contínuo que se constitui em transferir peso de um membro inferior para o outro, com o objetivo de avançar o corpo para frente.(#38)#8239;O gasto energético (GE)
é entendido como a combinação de atividades que são consideradas involuntárias, e necessárias para a manutenção da vida. De acordo com estudos o GE em
amputados apresenta valores maiores do que em pessoas que não possuem amputação.

OBJETIVOS
Verificar as diferenças do GE em amputados de membros inferiores com prótese durante a marcha(#38)#8239;comparados com pessoas não amputadas.
(#38)#8239;(#38)#8239;

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi a revisão de literatura sistemática, foram coletados artigos sobre o GE durante a marcha em amputados de membros
inferiores, as bases de dados eletrônicas utilizadas Scielo, Google acadêmico, Lilacs e PubMed. Foram selecionados 15 artigos dentre os anos de 1999 a 2019
relacionados ao tema, participaram dos estudos crianças a idosos, de ambos os sexos masculino e feminino.

RESULTADOS

De acordo com os estudos apontados amputados possuem um maior GE comparado a indivíduos que não possuem amputação. Entre os resultados encontrados
nos estudos 27% comprovou que o nível de amputação proximal causa um impacto maior sobre o GE. 27% não comprovaram diferenças no GE em relação a
variáveis como deambulação carregando peso e sem, tamanhos de membro residual, diferenças entre grupos de mesmo nível de amputação. Apenas menor GE com
deambulação de prótese comparada com muletas. 16% dos estudos utilizados que citaram a diferença entre GE de amputados e pessoas sem amputação,
evidenciando que os amputados possuem maior GE pelas alterações fisiológicas causadas pela amputação.

CONCLUSOES
O GE de amputados foi maior do que em indivíduos que não são, sendo comprometidos então a sua qualidade de locomoção e realização das atividades diárias.
Tendo que levar em consideração vários pontos que influenciam a esse aumento de GE em amputados como a causa, o nível e o tipo de prótese, buscando
adaptação e reabilitação que gere uma melhora de deslocamento para alcançar um GE essencial para qualidade de vida.(#38)#8239;

REFERENCIAS

(#38)#8239;(#38)#8239;MARTIN E. A. S., et al. Consumo de oxigênio estimado em amputados unilaterais de membros inferiores. Revista Saúde e Pesquisa. 2018;
11(3): 451-457.(#38)#8239;(#38)#8239;(#38)#8239; (#38)#8239;SOUZA A. B. C., et al. Satisfação e ajuste à prótese de indivíduos com amputação de membro
inferior. Scientia Medica. 2019; 29(1): 1-10.(#38)#8239;(#38)#8239;(#38)#8239; GARCIA. M. M. N., et al. Energy expenditure and cardiovascular response to
traumatic lower limb amputees’ gait. Fisioterapia em Movimento. 2015; 28 (2): 259-68.(#38)#8239;(#38)#8239;
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TITULO Estudo da evolução do estágio B1 da doença mixomatosa valvar mitral em cães

INTRODUCAO

A doença mixomatosa valvar mitral (DMVM) é a cardiopatia adquirida mais comum em cães. O estágio B1 é composto por animais que não possuem
remodelamento, ou então, apesar de estar presente o mesmo não é significativo a ponto de exigir o início de tratamento farmacológico. Já o grupo B2 é formado por
animais que possuem um remodelamento que de acordo com as pesquisas mais recentes podem se beneficiar do uso de fármacos, tais como o Pimobendan (Keene
et al., 2019). No novo consenso mostra valores de corte para estadiamento, estes valores eram desconhecidos anteriormente, e um discreto remodelamento era
indicativo de início de medicações, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA) e/ou espironolactona.

OBJETIVOS O objetivo deste projeto foi avaliar se os cães com DMVM em estágio B1 evoluem de maneira distinta ao longo de 1 e 2 anos.

METODOLOGIA

Foram 250 Ecodopplercardiogramas com repetição entre 1 ano e 2 anos. Destes, foram selecionados apenas 29 cães, e excluídos os animais cuja afecção ou
tratamento pudessem interferir na análise. Estágio B1 relação AE/Ao é (#60) 1,6 e o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo normalizado para o peso corporal
(#60)1,7. Foram montados 3 grupos de estudo: Grupo 1- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 1 ano, Grupo 2- cães em estágio B1 tratados
com (iECA) e/ou espironolactona (antes de 2019) com repetição do ECO em 1 ano e Grupo 3- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 2 anos.

RESULTADOS

No teste de normalidade de Shapiro-Wilk os dados apresentaram distribuição paramétrica. O Grupo 1 apresentou remodelamento significativo em 1 ano do Ae/Ao
(p=0,006), mas não do DdVEN (p=0,6272) e fração de encurtamento (FRenc, p=0,2985). O Grupo 2 pode ter se beneficiado do tratamento, pois não houve
remodelamento de Ae/Ao (p=0,456), DdVEN (p=0,124) e FRenc (p=0,263). Entretanto, quando comparada a evolução em 1 ano do Grupo 1 x Grupo 2, não houve
diferença que embasasse a real necessidade clínica de um tratamento. O Grupo 3 apresentou remodelamento significativo em 2 anos do Ae/Ao (p=0,048) e DdVEN
(p=0,040), sem alteração na fração de encurtamento (p=0,497). Entretanto, quando compara a evolução do Grupo 1 x Grupo 3 entre 1 e 2 anos não houve diferença
significativa em todos os parâmetros estudados (p(#62)0,05).

CONCLUSOES
Com 1 ano de evolução do estágio B1 da DMVM há início do aumento de átrio esquerdo. Aos 2 anos inicia o remodelamento de ventrículo esquerdo, entretanto, ainda
sem valores significativos que justifiquem o início de medicamentos.

REFERENCIAS
Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, Fox PR, Häggström J, Fuentes VL, Oyama MA, Rush JE, Stepien R, Uechi M. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and
treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med. 2019 May;33(3):1127-1140. doi: 10.1111/jvim.15488. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30974015;
PMCID: PMC6524084.
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Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Estudo da evolução do estágio B1 da doença mixomatosa valvar mitral em cães

INTRODUCAO

A doença mixomatosa valvar mitral (DMVM) é a cardiopatia adquirida mais comum em cães. O estágio B1 é composto por animais que não possuem
remodelamento, ou então, apesar de estar presente o mesmo não é significativo a ponto de exigir o início de tratamento farmacológico. Já o grupo B2 é formado por
animais que possuem um remodelamento que de acordo com as pesquisas mais recentes podem se beneficiar do uso de fármacos, tais como o Pimobendan (Keene
et al., 2019). No novo consenso mostra valores de corte para estadiamento, estes valores eram desconhecidos anteriormente, e um discreto remodelamento era
indicativo de início de medicações, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA) e/ou espironolactona.

OBJETIVOS O objetivo deste projeto foi avaliar se os cães com DMVM em estágio B1 evoluem de maneira distinta ao longo de 1 e 2 anos.

METODOLOGIA

Foram 250 Ecodopplercardiogramas com repetição entre 1 ano e 2 anos. Destes, foram selecionados apenas 29 cães, e excluídos os animais cuja afecção ou
tratamento pudessem interferir na análise. Estágio B1 relação AE/Ao é (#60) 1,6 e o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo normalizado para o peso corporal
(#60)1,7. Foram montados 3 grupos de estudo: Grupo 1- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 1 ano, Grupo 2- cães em estágio B1 tratados
com (iECA) e/ou espironolactona (antes de 2019) com repetição do ECO em 1 ano e Grupo 3- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 2 anos.

RESULTADOS

No teste de normalidade de Shapiro-Wilk os dados apresentaram distribuição paramétrica. O Grupo 1 apresentou remodelamento significativo em 1 ano do Ae/Ao
(p=0,006), mas não do DdVEN (p=0,6272) e fração de encurtamento (FRenc, p=0,2985). O Grupo 2 pode ter se beneficiado do tratamento, pois não houve
remodelamento de Ae/Ao (p=0,456), DdVEN (p=0,124) e FRenc (p=0,263). Entretanto, quando comparada a evolução em 1 ano do Grupo 1 x Grupo 2, não houve
diferença que embasasse a real necessidade clínica de um tratamento. O Grupo 3 apresentou remodelamento significativo em 2 anos do Ae/Ao (p=0,048) e DdVEN
(p=0,040), sem alteração na fração de encurtamento (p=0,497). Entretanto, quando compara a evolução do Grupo 1 x Grupo 3 entre 1 e 2 anos não houve diferença
significativa em todos os parâmetros estudados (p(#62)0,05).

CONCLUSOES
Com 1 ano de evolução do estágio B1 da DMVM há início do aumento de átrio esquerdo. Aos 2 anos inicia o remodelamento de ventrículo esquerdo, entretanto, ainda
sem valores significativos que justifiquem o início de medicamentos.

REFERENCIAS
Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, Fox PR, Häggström J, Fuentes VL, Oyama MA, Rush JE, Stepien R, Uechi M. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and
treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med. 2019 May;33(3):1127-1140. doi: 10.1111/jvim.15488. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30974015;
PMCID: PMC6524084.
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Vanessa Uemura da Fonseca

TITULO Estudo da evolução do estágio B1 da doença mixomatosa valvar mitral em cães

INTRODUCAO

A doença mixomatosa valvar mitral (DMVM) é a cardiopatia adquirida mais comum em cães. O estágio B1 é composto por animais que não possuem
remodelamento, ou então, apesar de estar presente o mesmo não é significativo a ponto de exigir o início de tratamento farmacológico. Já o grupo B2 é formado por
animais que possuem um remodelamento que de acordo com as pesquisas mais recentes podem se beneficiar do uso de fármacos, tais como o Pimobendan (Keene
et al., 2019). No novo consenso mostra valores de corte para estadiamento, estes valores eram desconhecidos anteriormente, e um discreto remodelamento era
indicativo de início de medicações, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA) e/ou espironolactona.

OBJETIVOS O objetivo deste projeto foi avaliar se os cães com DMVM em estágio B1 evoluem de maneira distinta ao longo de 1 e 2 anos.

METODOLOGIA

Foram 250 Ecodopplercardiogramas com repetição entre 1 ano e 2 anos. Destes, foram selecionados apenas 29 cães, e excluídos os animais cuja afecção ou
tratamento pudessem interferir na análise. Estágio B1 relação AE/Ao é (#60) 1,6 e o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo normalizado para o peso corporal
(#60)1,7. Foram montados 3 grupos de estudo: Grupo 1- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 1 ano, Grupo 2- cães em estágio B1 tratados
com (iECA) e/ou espironolactona (antes de 2019) com repetição do ECO em 1 ano e Grupo 3- cães em estágio B1 não tratados com repetição do ECO em 2 anos.

RESULTADOS

No teste de normalidade de Shapiro-Wilk os dados apresentaram distribuição paramétrica. O Grupo 1 apresentou remodelamento significativo em 1 ano do Ae/Ao
(p=0,006), mas não do DdVEN (p=0,6272) e fração de encurtamento (FRenc, p=0,2985). O Grupo 2 pode ter se beneficiado do tratamento, pois não houve
remodelamento de Ae/Ao (p=0,456), DdVEN (p=0,124) e FRenc (p=0,263). Entretanto, quando comparada a evolução em 1 ano do Grupo 1 x Grupo 2, não houve
diferença que embasasse a real necessidade clínica de um tratamento. O Grupo 3 apresentou remodelamento significativo em 2 anos do Ae/Ao (p=0,048) e DdVEN
(p=0,040), sem alteração na fração de encurtamento (p=0,497). Entretanto, quando compara a evolução do Grupo 1 x Grupo 3 entre 1 e 2 anos não houve diferença
significativa em todos os parâmetros estudados (p(#62)0,05).

CONCLUSOES
Com 1 ano de evolução do estágio B1 da DMVM há início do aumento de átrio esquerdo. Aos 2 anos inicia o remodelamento de ventrículo esquerdo, entretanto, ainda
sem valores significativos que justifiquem o início de medicamentos.

REFERENCIAS
Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, Fox PR, Häggström J, Fuentes VL, Oyama MA, Rush JE, Stepien R, Uechi M. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and
treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med. 2019 May;33(3):1127-1140. doi: 10.1111/jvim.15488. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30974015;
PMCID: PMC6524084.
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Nancy Preising Aptekmann

TITULO Os beneficios da atividade física para as gestantes

INTRODUCAO

A mudança no padrão de atividade física da população em geral é assunto contemporâneo de grande relevância e preocupação permanente de todos os governos
diante dos agravos à saúde, principalmente associados ao crescente sedentarismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos entre 18 e 64 anos
devem praticar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana, a fim de reduzir o risco de doenças
cardiovasculares, diabetes, câncer de mama e cólon, e depressão; além de ser fundamental para o controle do peso corporal. Entre as modalidades de exercícios, os
aeróbicos são os mais estudados, o exercício mais frequente para gestantes é a caminhada, um exercício mais escolhido por elas, por tanto na gestação é ideal uma
atividade que melhor se adapte as suas características e interesses, para que com isso pode aumentar a sua aderência aos exercícios escolhidos em longo prazo.

OBJETIVOS
O objetivo principal desse estudo é verificar na literatura os benefícios do exercício físico para gestantes e quais são os melhores exercícios para o pré e para o pós-
parto.

METODOLOGIA
A presente revisão de literatura utilizou 15 artigos científicos retirados das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Internacional em
Ciências da Saúde (MEDLINE) e Google acadêmico.

RESULTADOS

Após a coleta de dados, foram encontrados 15 artigos potencialmente relevantes. Nos resultados dos estudos selecionados foram encontrados 62% mostrando os
beneficios do exercício físico durante a gestação; diminuição do índice glicemico; controle do peso corporal; excelente recuperação pós parto; diminuiçao de
resistência da arteria umbilical e cerebral; redução de estresse cardiovascular; aumento de força muscular; aumento de flexibilidade; redução de complicações e
dores; prevenção de pré eclamplisia entre outros. Somente um dos trabalhos não tiveram resultados relevantes. Dentre os 19% apenas uma ocorrência que não
constatou diferença sobre o feto, o restante encontrou um desenvolvimento positivo do exercício na formação do feto. E 13% constatou a diminuição da dor lombar
com exercícios físicos. Somente um estudo selecionado mostrou ausência da prática de atividade fisica por gestantes.

CONCLUSOES
O exercício físico é um aliado durante a gravidez, pois atribue diversos benefíos para a saúde da gestante e do feto, incluindo diminuição de complicações e melhoria
na qualidade de vida durante esse período em que o organismo passa por diversas mudanças.

REFERENCIAS

CARVALHO D.F., et al. Repercussão do exercício físico na gestação sobre a grávida e o recém-nascido. Revista Arquivos em Movimento. 2012; 8(2): 111-126.
MATOSO L.M.L. e MATOSO M.B.L. Evidências científicas acerca dos exercícios físicos durante a gravidez: uma prática possivel? Ciência (#38) Desenvolvimento -
Revista Eletrônica da FAINOR. 2018; 11(1): 31-47. PIGATTO C., et al. Efeito do exercício físico sobre os parâmetros hemodinâmicos fetais. Revista Brasileira
Ginecologia Obstetrícia. 2014; 36(5): 216-221.
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Nancy Preising Aptekmann

TITULO Os beneficios da atividade física para as gestantes

INTRODUCAO

A mudança no padrão de atividade física da população em geral é assunto contemporâneo de grande relevância e preocupação permanente de todos os governos
diante dos agravos à saúde, principalmente associados ao crescente sedentarismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos entre 18 e 64 anos
devem praticar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana, a fim de reduzir o risco de doenças
cardiovasculares, diabetes, câncer de mama e cólon, e depressão; além de ser fundamental para o controle do peso corporal. Entre as modalidades de exercícios, os
aeróbicos são os mais estudados, o exercício mais frequente para gestantes é a caminhada, um exercício mais escolhido por elas, por tanto na gestação é ideal uma
atividade que melhor se adapte as suas características e interesses, para que com isso pode aumentar a sua aderência aos exercícios escolhidos em longo prazo.

OBJETIVOS
O objetivo principal desse estudo é verificar na literatura os benefícios do exercício físico para gestantes e quais são os melhores exercícios para o pré e para o pós-
parto.

METODOLOGIA
A presente revisão de literatura utilizou 15 artigos científicos retirados das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Internacional em
Ciências da Saúde (MEDLINE) e Google acadêmico.

RESULTADOS

Após a coleta de dados, foram encontrados 15 artigos potencialmente relevantes. Nos resultados dos estudos selecionados foram encontrados 62% mostrando os
beneficios do exercício físico durante a gestação; diminuição do índice glicemico; controle do peso corporal; excelente recuperação pós parto; diminuiçao de
resistência da arteria umbilical e cerebral; redução de estresse cardiovascular; aumento de força muscular; aumento de flexibilidade; redução de complicações e
dores; prevenção de pré eclamplisia entre outros. Somente um dos trabalhos não tiveram resultados relevantes. Dentre os 19% apenas uma ocorrência que não
constatou diferença sobre o feto, o restante encontrou um desenvolvimento positivo do exercício na formação do feto. E 13% constatou a diminuição da dor lombar
com exercícios físicos. Somente um estudo selecionado mostrou ausência da prática de atividade fisica por gestantes.

CONCLUSOES
O exercício físico é um aliado durante a gravidez, pois atribue diversos benefíos para a saúde da gestante e do feto, incluindo diminuição de complicações e melhoria
na qualidade de vida durante esse período em que o organismo passa por diversas mudanças.

REFERENCIAS

CARVALHO D.F., et al. Repercussão do exercício físico na gestação sobre a grávida e o recém-nascido. Revista Arquivos em Movimento. 2012; 8(2): 111-126.
MATOSO L.M.L. e MATOSO M.B.L. Evidências científicas acerca dos exercícios físicos durante a gravidez: uma prática possivel? Ciência (#38) Desenvolvimento -
Revista Eletrônica da FAINOR. 2018; 11(1): 31-47. PIGATTO C., et al. Efeito do exercício físico sobre os parâmetros hemodinâmicos fetais. Revista Brasileira
Ginecologia Obstetrícia. 2014; 36(5): 216-221.
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TITULO Tia Pipoca Gourmet: um estudo para a internacionalização

INTRODUCAO

Este projeto aborda uma estratégia de internacionalização para a empresa brasileira Tia Pipoca Gourmet. A pipoca é um dos produtos mais populares no mundo e,
na Tia Pipoca Gourmet, elas ganharam uma nova versão, com sabores que fogem do padrão, trazendo o toque brasileiro nas receitas. Dentre os sabores
comercializados estão vatapá, manteiga com manjericão e rapadura. O país escolhido para a internacionalização é o México, país que atravessa uma expansão da
indústria cinematográfica, ao gerar, em 2017, 30.357 empregos, número semelhante ao registrado pela indústria siderúrgica básica, segundo dados do último
Anuário Estatística do Cinema Mexicano, realizada pelo Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Em 2018, o México tinha um total de 7.024 telas distribuídas
886 em salas comerciais, 391 telas a mais do que as existentes em 2017, fato esse que reforça a oportunidade identificada para o lançamento do produto. Além
disso, conforme os dados da Trading Econômica, o México tem um grande índice de consumo de pipoca, ficando em 3º lugar entre os países que mais consomem
pipoca. Esse poder da comunidade do cinema mexicano também está em evidência nos festivais internacionais de cinema e cerimônias de premiação. Há mais de
dez anos, o Morelia International Film Festival cresce em audiência, caracterizando-se como uma das principais reuniões do cinema mundial. A influência da
indústria do cinema do México também foi demonstrada na 87ª cerimônia do Oscar, quando “Birdman”, de Alejandro González Iñárritu, levou quatro estatuetas,
incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Além disso, Iñárritu recebeu uma estatueta honorária do Oscar por sua instalação de realidade virtual “Carne y Arena”.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a empresa Tia Pipoca Gourmet.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

O conceito gourmet ampliou-se em diversos produtos populares e com a pipoca não foi diferente. O conceito gourmet é um termo utilizado para denominar a “alta
cozinha”, ou seja, a elaboração de uma culinária requintada, com o uso de ingredientes de qualidade e que atende as exigências do consumidor mais sofisticado.
Identificou-se uma oportunidade de internacionalização de um produto para o México. O levantamento de dados e apresentação da proposta teve como base as
considerações e estratégias específicas que devem ser aplicados com habilidade e em conjunto com os fundamentos universais de marketing, para assegurar o
sucesso nos mercados globais. (KEEGAN, 2002).

CONCLUSOES

Com o rápido desenvolvimento do mercado global, muitas empresas investiram na internacionalização e obtiveram sucesso, respeitando as características do
consumidor estrangeiro. A internacionalização é vista como um meio eficaz de aumentar a competitividade de uma empresa e promover o seu desenvolvimento. O
uso do planejamento de marketing se mostra eficaz, conforme aponta Cobra (1992), já que cria-se consciência de que existem obstáculos e desafios que precisam
ser superados.

REFERENCIAS
COBRA, Marcos. Administração de Marketing. 2. Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1992. KEEGAN, Warren J. Marketing Global. Ed. São Paulo. Editora Pearson. 2002.
TRADING ECONOMICS. Disponível em: (#60)http://https://tradingeconomics.com/mexico/gdp(#62). Acesso em 01 Out. 2020.
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TITULO Tia Pipoca Gourmet: um estudo para a internacionalização

INTRODUCAO

Este projeto aborda uma estratégia de internacionalização para a empresa brasileira Tia Pipoca Gourmet. A pipoca é um dos produtos mais populares no mundo e,
na Tia Pipoca Gourmet, elas ganharam uma nova versão, com sabores que fogem do padrão, trazendo o toque brasileiro nas receitas. Dentre os sabores
comercializados estão vatapá, manteiga com manjericão e rapadura. O país escolhido para a internacionalização é o México, país que atravessa uma expansão da
indústria cinematográfica, ao gerar, em 2017, 30.357 empregos, número semelhante ao registrado pela indústria siderúrgica básica, segundo dados do último
Anuário Estatística do Cinema Mexicano, realizada pelo Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Em 2018, o México tinha um total de 7.024 telas distribuídas
886 em salas comerciais, 391 telas a mais do que as existentes em 2017, fato esse que reforça a oportunidade identificada para o lançamento do produto. Além
disso, conforme os dados da Trading Econômica, o México tem um grande índice de consumo de pipoca, ficando em 3º lugar entre os países que mais consomem
pipoca. Esse poder da comunidade do cinema mexicano também está em evidência nos festivais internacionais de cinema e cerimônias de premiação. Há mais de
dez anos, o Morelia International Film Festival cresce em audiência, caracterizando-se como uma das principais reuniões do cinema mundial. A influência da
indústria do cinema do México também foi demonstrada na 87ª cerimônia do Oscar, quando “Birdman”, de Alejandro González Iñárritu, levou quatro estatuetas,
incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Além disso, Iñárritu recebeu uma estatueta honorária do Oscar por sua instalação de realidade virtual “Carne y Arena”.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a empresa Tia Pipoca Gourmet.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

O conceito gourmet ampliou-se em diversos produtos populares e com a pipoca não foi diferente. O conceito gourmet é um termo utilizado para denominar a “alta
cozinha”, ou seja, a elaboração de uma culinária requintada, com o uso de ingredientes de qualidade e que atende as exigências do consumidor mais sofisticado.
Identificou-se uma oportunidade de internacionalização de um produto para o México. O levantamento de dados e apresentação da proposta teve como base as
considerações e estratégias específicas que devem ser aplicados com habilidade e em conjunto com os fundamentos universais de marketing, para assegurar o
sucesso nos mercados globais. (KEEGAN, 2002).

CONCLUSOES

Com o rápido desenvolvimento do mercado global, muitas empresas investiram na internacionalização e obtiveram sucesso, respeitando as características do
consumidor estrangeiro. A internacionalização é vista como um meio eficaz de aumentar a competitividade de uma empresa e promover o seu desenvolvimento. O
uso do planejamento de marketing se mostra eficaz, conforme aponta Cobra (1992), já que cria-se consciência de que existem obstáculos e desafios que precisam
ser superados.

REFERENCIAS
COBRA, Marcos. Administração de Marketing. 2. Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1992. KEEGAN, Warren J. Marketing Global. Ed. São Paulo. Editora Pearson. 2002.
TRADING ECONOMICS. Disponível em: (#60)http://https://tradingeconomics.com/mexico/gdp(#62). Acesso em 01 Out. 2020.
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Rodrigo Medici Candido Carlos Eduardo Munhoz

TITULO Tia Pipoca Gourmet: um estudo para a internacionalização

INTRODUCAO

Este projeto aborda uma estratégia de internacionalização para a empresa brasileira Tia Pipoca Gourmet. A pipoca é um dos produtos mais populares no mundo e,
na Tia Pipoca Gourmet, elas ganharam uma nova versão, com sabores que fogem do padrão, trazendo o toque brasileiro nas receitas. Dentre os sabores
comercializados estão vatapá, manteiga com manjericão e rapadura. O país escolhido para a internacionalização é o México, país que atravessa uma expansão da
indústria cinematográfica, ao gerar, em 2017, 30.357 empregos, número semelhante ao registrado pela indústria siderúrgica básica, segundo dados do último
Anuário Estatística do Cinema Mexicano, realizada pelo Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Em 2018, o México tinha um total de 7.024 telas distribuídas
886 em salas comerciais, 391 telas a mais do que as existentes em 2017, fato esse que reforça a oportunidade identificada para o lançamento do produto. Além
disso, conforme os dados da Trading Econômica, o México tem um grande índice de consumo de pipoca, ficando em 3º lugar entre os países que mais consomem
pipoca. Esse poder da comunidade do cinema mexicano também está em evidência nos festivais internacionais de cinema e cerimônias de premiação. Há mais de
dez anos, o Morelia International Film Festival cresce em audiência, caracterizando-se como uma das principais reuniões do cinema mundial. A influência da
indústria do cinema do México também foi demonstrada na 87ª cerimônia do Oscar, quando “Birdman”, de Alejandro González Iñárritu, levou quatro estatuetas,
incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Além disso, Iñárritu recebeu uma estatueta honorária do Oscar por sua instalação de realidade virtual “Carne y Arena”.

OBJETIVOS Apresentar uma proposta de internacionalização para a empresa Tia Pipoca Gourmet.

METODOLOGIA A abordagem metodológica deste trabalho teve como base o levantamento bibliográfico.

RESULTADOS

O conceito gourmet ampliou-se em diversos produtos populares e com a pipoca não foi diferente. O conceito gourmet é um termo utilizado para denominar a “alta
cozinha”, ou seja, a elaboração de uma culinária requintada, com o uso de ingredientes de qualidade e que atende as exigências do consumidor mais sofisticado.
Identificou-se uma oportunidade de internacionalização de um produto para o México. O levantamento de dados e apresentação da proposta teve como base as
considerações e estratégias específicas que devem ser aplicados com habilidade e em conjunto com os fundamentos universais de marketing, para assegurar o
sucesso nos mercados globais. (KEEGAN, 2002).

CONCLUSOES

Com o rápido desenvolvimento do mercado global, muitas empresas investiram na internacionalização e obtiveram sucesso, respeitando as características do
consumidor estrangeiro. A internacionalização é vista como um meio eficaz de aumentar a competitividade de uma empresa e promover o seu desenvolvimento. O
uso do planejamento de marketing se mostra eficaz, conforme aponta Cobra (1992), já que cria-se consciência de que existem obstáculos e desafios que precisam
ser superados.

REFERENCIAS
COBRA, Marcos. Administração de Marketing. 2. Ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 1992. KEEGAN, Warren J. Marketing Global. Ed. São Paulo. Editora Pearson. 2002.
TRADING ECONOMICS. Disponível em: (#60)http://https://tradingeconomics.com/mexico/gdp(#62). Acesso em 01 Out. 2020.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: A VITAL BUSCA POR TALENTOS

INTRODUCAO

Analisando as dificuldades econômicas enfrentadas pelas organizações de pequenas e médias empresas em treinar e desenvolver seus colaboradores, é imperativo
considerar que, o ideal, para estas organizações é a busca adequada e assertiva de profissionais qualificados e aptos para desenvolver suas tarefas e trazer os
resultados almejados. Diante do exposto, há a necessidade de realizar um processo de Recrutamento e Seleção de forma profissional, onde será vital encontrar
talentos adequados, com conhecimentos, habilidades e atitudes, compromissados com os objetivos organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo deste projeto é analisar, nas pequenas e médias empresas, a forma de administração e de gestão de pessoas, visando identificar se é possível, a utilização
de métodos estruturados de recrutamento e seleção assertivos em prol da redução do turnover e redução de custos.

METODOLOGIA
O presente trabalho consiste em um estudo de revisão da literatura, pesquisa bibliográfica qualitativa, consulta à artigos e revistas eletrônicas da área de Recursos
Humanos.

RESULTADOS

A gestão de pessoas é uma área que vem evoluindo ao longo do tempo e simboliza um constante desafio nas organizações. Os modelos de gestão das grandes
organizações ainda são mais privilegiados sendo que no momento atual, 60% da geração de empregos mais precisos no Brasil vem da produção, serviços e
comércio das pequenas empresas. A Gestão de Pessoas é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas colaboradores, empregados, funcionários,
recursos humanos, talentos ou qualquer denominação que seja utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. (CHIAVENATO, 2014) O
recrutamento e seleção devem ser estruturados por qualquer empresa através da tecnologia, visando a assertividade na busca por talentos. O recrutamento refere-se
ao processo que decorre entre a decisão de preencher um cargo vago e o agrupamento dos candidatos que preenchem o perfil da função e reúnem condições para
ingressar na empresa (CÃMARA et.al. 2003) Ainda considerando o processo de recrutamento e seleção, os procedimentos como postagens das vagas em websites
especializados e entrevistas diretamente com os diretores das organizações, vem trazendo mais confiança aos candidatos e diminuindo a rotatividade futura nessas
empresas.

CONCLUSOES

Sendo assim, diante dos argumentos citados conclui-se que o recrutamento e seleção tem ferramentas que auxiliam na escolha de uma pessoa certa, para o cargo
certo e na empresa certa. Entende-se que o recrutamento e seleção é o que faz com que a organização seja assertiva em suas escolhas, selecionando os mais
adequados perfis para cada cargo destinado, uma vez que se sabe da importância de uma contratação de excelência, revertendo em acréscimo de lucros para a
organização.

REFERENCIAS

CÂMARA, P. B.; GUERRA, P. P.; RODRIGUES, J. V., Humanator. Recursos Humanos e Sucesso Empresarial. Lisboa: Edições Dom Quixote. 2003. CHIAVENATO,
IDALBERTO. GESTÃO de PESSOAS: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. [S. l.: s. n.], 2014. 489 p. SILVA, LAIS FERNANDA DE AZEVEDO;
SCHEFFER, ANGELA BEATRIZ BUSATO. A GESTÃO DE PESSOAS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: COMPARANDO EXPERIÊNCIAS. A REVISTA DA ANGEPE, p.
87-115, 18 set. 2015.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: A VITAL BUSCA POR TALENTOS

INTRODUCAO

Analisando as dificuldades econômicas enfrentadas pelas organizações de pequenas e médias empresas em treinar e desenvolver seus colaboradores, é imperativo
considerar que, o ideal, para estas organizações é a busca adequada e assertiva de profissionais qualificados e aptos para desenvolver suas tarefas e trazer os
resultados almejados. Diante do exposto, há a necessidade de realizar um processo de Recrutamento e Seleção de forma profissional, onde será vital encontrar
talentos adequados, com conhecimentos, habilidades e atitudes, compromissados com os objetivos organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo deste projeto é analisar, nas pequenas e médias empresas, a forma de administração e de gestão de pessoas, visando identificar se é possível, a utilização
de métodos estruturados de recrutamento e seleção assertivos em prol da redução do turnover e redução de custos.

METODOLOGIA
O presente trabalho consiste em um estudo de revisão da literatura, pesquisa bibliográfica qualitativa, consulta à artigos e revistas eletrônicas da área de Recursos
Humanos.

RESULTADOS

A gestão de pessoas é uma área que vem evoluindo ao longo do tempo e simboliza um constante desafio nas organizações. Os modelos de gestão das grandes
organizações ainda são mais privilegiados sendo que no momento atual, 60% da geração de empregos mais precisos no Brasil vem da produção, serviços e
comércio das pequenas empresas. A Gestão de Pessoas é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas colaboradores, empregados, funcionários,
recursos humanos, talentos ou qualquer denominação que seja utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. (CHIAVENATO, 2014) O
recrutamento e seleção devem ser estruturados por qualquer empresa através da tecnologia, visando a assertividade na busca por talentos. O recrutamento refere-se
ao processo que decorre entre a decisão de preencher um cargo vago e o agrupamento dos candidatos que preenchem o perfil da função e reúnem condições para
ingressar na empresa (CÃMARA et.al. 2003) Ainda considerando o processo de recrutamento e seleção, os procedimentos como postagens das vagas em websites
especializados e entrevistas diretamente com os diretores das organizações, vem trazendo mais confiança aos candidatos e diminuindo a rotatividade futura nessas
empresas.

CONCLUSOES

Sendo assim, diante dos argumentos citados conclui-se que o recrutamento e seleção tem ferramentas que auxiliam na escolha de uma pessoa certa, para o cargo
certo e na empresa certa. Entende-se que o recrutamento e seleção é o que faz com que a organização seja assertiva em suas escolhas, selecionando os mais
adequados perfis para cada cargo destinado, uma vez que se sabe da importância de uma contratação de excelência, revertendo em acréscimo de lucros para a
organização.

REFERENCIAS

CÂMARA, P. B.; GUERRA, P. P.; RODRIGUES, J. V., Humanator. Recursos Humanos e Sucesso Empresarial. Lisboa: Edições Dom Quixote. 2003. CHIAVENATO,
IDALBERTO. GESTÃO de PESSOAS: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. [S. l.: s. n.], 2014. 489 p. SILVA, LAIS FERNANDA DE AZEVEDO;
SCHEFFER, ANGELA BEATRIZ BUSATO. A GESTÃO DE PESSOAS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: COMPARANDO EXPERIÊNCIAS. A REVISTA DA ANGEPE, p.
87-115, 18 set. 2015.
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Rosilene Andrea Santos Alvarenga

TITULO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: A VITAL BUSCA POR TALENTOS

INTRODUCAO

Analisando as dificuldades econômicas enfrentadas pelas organizações de pequenas e médias empresas em treinar e desenvolver seus colaboradores, é imperativo
considerar que, o ideal, para estas organizações é a busca adequada e assertiva de profissionais qualificados e aptos para desenvolver suas tarefas e trazer os
resultados almejados. Diante do exposto, há a necessidade de realizar um processo de Recrutamento e Seleção de forma profissional, onde será vital encontrar
talentos adequados, com conhecimentos, habilidades e atitudes, compromissados com os objetivos organizacionais.

OBJETIVOS
O objetivo deste projeto é analisar, nas pequenas e médias empresas, a forma de administração e de gestão de pessoas, visando identificar se é possível, a utilização
de métodos estruturados de recrutamento e seleção assertivos em prol da redução do turnover e redução de custos.

METODOLOGIA
O presente trabalho consiste em um estudo de revisão da literatura, pesquisa bibliográfica qualitativa, consulta à artigos e revistas eletrônicas da área de Recursos
Humanos.

RESULTADOS

A gestão de pessoas é uma área que vem evoluindo ao longo do tempo e simboliza um constante desafio nas organizações. Os modelos de gestão das grandes
organizações ainda são mais privilegiados sendo que no momento atual, 60% da geração de empregos mais precisos no Brasil vem da produção, serviços e
comércio das pequenas empresas. A Gestão de Pessoas é a função que permite a colaboração eficaz das pessoas colaboradores, empregados, funcionários,
recursos humanos, talentos ou qualquer denominação que seja utilizada – para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. (CHIAVENATO, 2014) O
recrutamento e seleção devem ser estruturados por qualquer empresa através da tecnologia, visando a assertividade na busca por talentos. O recrutamento refere-se
ao processo que decorre entre a decisão de preencher um cargo vago e o agrupamento dos candidatos que preenchem o perfil da função e reúnem condições para
ingressar na empresa (CÃMARA et.al. 2003) Ainda considerando o processo de recrutamento e seleção, os procedimentos como postagens das vagas em websites
especializados e entrevistas diretamente com os diretores das organizações, vem trazendo mais confiança aos candidatos e diminuindo a rotatividade futura nessas
empresas.

CONCLUSOES

Sendo assim, diante dos argumentos citados conclui-se que o recrutamento e seleção tem ferramentas que auxiliam na escolha de uma pessoa certa, para o cargo
certo e na empresa certa. Entende-se que o recrutamento e seleção é o que faz com que a organização seja assertiva em suas escolhas, selecionando os mais
adequados perfis para cada cargo destinado, uma vez que se sabe da importância de uma contratação de excelência, revertendo em acréscimo de lucros para a
organização.

REFERENCIAS

CÂMARA, P. B.; GUERRA, P. P.; RODRIGUES, J. V., Humanator. Recursos Humanos e Sucesso Empresarial. Lisboa: Edições Dom Quixote. 2003. CHIAVENATO,
IDALBERTO. GESTÃO de PESSOAS: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. [S. l.: s. n.], 2014. 489 p. SILVA, LAIS FERNANDA DE AZEVEDO;
SCHEFFER, ANGELA BEATRIZ BUSATO. A GESTÃO DE PESSOAS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: COMPARANDO EXPERIÊNCIAS. A REVISTA DA ANGEPE, p.
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TITULO Plano de Carreira como Estratégia de Atração e Retenção de Talentos

INTRODUCAO

A adoção da política de Recursos Humanos nos planos de carreira tem se mostrado necessária para a atração e retenção de talentos, portando também diretamente
vinculadas ao sucesso das organizações A não existência de planos de carreira pode ser um fator decisivo para a manutenção de bons profissionais nas
organizações, desta forma mostra-se um investimento essencial. Em um plano estratégico de curto, médio e longo prazos, aliado à outras políticas de RH, proverá
os quesitos necessários à motivação de seus colaboradores.

OBJETIVOS Esse trabalho tem como objetivo tratar o tema plano de carreira nas organizações sua importância e relevância na atração e retenção de talentos.

METODOLOGIA Foram utilizados os métodos de pesquisas bibliográficas, artigos e periódicos sobre o tema.

RESULTADOS

Ainda que a estabilidade de emprego seja algo intangível, em especial nos dias atuais, é natural do ser humano e no caso do trabalhador buscar situações em que
essa intangibilidade seja menor, assim verificou-se que as empresas que possuem planos de carreira, proporcionam aos seus colaboradores perspectivas de futuro
e construção de uma carreira sólida. Desta forma, as empresas devem proporcionar esta pseudo segurança aos seus colaboradores, e o plano de carreira é uma das
principais ferramentas. As empresas têm muito a alcançar em satisfação, clima organizacional e produtividade com colaboradores motivados, a partir do momento
em que conseguem integrar seus objetivos com os objetivos da organização.

CONCLUSOES
O plano de carreira é utilizado por empresas para ajudar no crescimento e na evolução de seus funcionários, geralmente é oferecido em organizações de médio e
grande porte, a partir de políticas de recursos humanos adequadas e voltadas à atrarção e retenção de talentos. Aderir o plano de carreira mostrará aos seus
funcionários possibilidades de evolução e construção de um futuro na organização, proporcionando aumento de desempenho e ganho de produtividade

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos na Empresa. 3. ed. São Paulo: Atlas 1994, CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª. ed.São Paulo: Atlas, 2002,
INÁCIO-LUZ S R, Artigo: Ferramentas e Técnicas do Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento. Disponível em:
(#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 agosto de 2020.
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4066171 - JULIA SOUZA OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Plano de Carreira como Estratégia de Atração e Retenção de Talentos

INTRODUCAO

A adoção da política de Recursos Humanos nos planos de carreira tem se mostrado necessária para a atração e retenção de talentos, portando também diretamente
vinculadas ao sucesso das organizações A não existência de planos de carreira pode ser um fator decisivo para a manutenção de bons profissionais nas
organizações, desta forma mostra-se um investimento essencial. Em um plano estratégico de curto, médio e longo prazos, aliado à outras políticas de RH, proverá
os quesitos necessários à motivação de seus colaboradores.

OBJETIVOS Esse trabalho tem como objetivo tratar o tema plano de carreira nas organizações sua importância e relevância na atração e retenção de talentos.

METODOLOGIA Foram utilizados os métodos de pesquisas bibliográficas, artigos e periódicos sobre o tema.

RESULTADOS

Ainda que a estabilidade de emprego seja algo intangível, em especial nos dias atuais, é natural do ser humano e no caso do trabalhador buscar situações em que
essa intangibilidade seja menor, assim verificou-se que as empresas que possuem planos de carreira, proporcionam aos seus colaboradores perspectivas de futuro
e construção de uma carreira sólida. Desta forma, as empresas devem proporcionar esta pseudo segurança aos seus colaboradores, e o plano de carreira é uma das
principais ferramentas. As empresas têm muito a alcançar em satisfação, clima organizacional e produtividade com colaboradores motivados, a partir do momento
em que conseguem integrar seus objetivos com os objetivos da organização.

CONCLUSOES
O plano de carreira é utilizado por empresas para ajudar no crescimento e na evolução de seus funcionários, geralmente é oferecido em organizações de médio e
grande porte, a partir de políticas de recursos humanos adequadas e voltadas à atrarção e retenção de talentos. Aderir o plano de carreira mostrará aos seus
funcionários possibilidades de evolução e construção de um futuro na organização, proporcionando aumento de desempenho e ganho de produtividade

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos na Empresa. 3. ed. São Paulo: Atlas 1994, CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª. ed.São Paulo: Atlas, 2002,
INÁCIO-LUZ S R, Artigo: Ferramentas e Técnicas do Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento. Disponível em:
(#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 agosto de 2020.
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4070135 - INGRID VITORIA DE JESUS SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Plano de Carreira como Estratégia de Atração e Retenção de Talentos

INTRODUCAO

A adoção da política de Recursos Humanos nos planos de carreira tem se mostrado necessária para a atração e retenção de talentos, portando também diretamente
vinculadas ao sucesso das organizações A não existência de planos de carreira pode ser um fator decisivo para a manutenção de bons profissionais nas
organizações, desta forma mostra-se um investimento essencial. Em um plano estratégico de curto, médio e longo prazos, aliado à outras políticas de RH, proverá
os quesitos necessários à motivação de seus colaboradores.

OBJETIVOS Esse trabalho tem como objetivo tratar o tema plano de carreira nas organizações sua importância e relevância na atração e retenção de talentos.

METODOLOGIA Foram utilizados os métodos de pesquisas bibliográficas, artigos e periódicos sobre o tema.

RESULTADOS

Ainda que a estabilidade de emprego seja algo intangível, em especial nos dias atuais, é natural do ser humano e no caso do trabalhador buscar situações em que
essa intangibilidade seja menor, assim verificou-se que as empresas que possuem planos de carreira, proporcionam aos seus colaboradores perspectivas de futuro
e construção de uma carreira sólida. Desta forma, as empresas devem proporcionar esta pseudo segurança aos seus colaboradores, e o plano de carreira é uma das
principais ferramentas. As empresas têm muito a alcançar em satisfação, clima organizacional e produtividade com colaboradores motivados, a partir do momento
em que conseguem integrar seus objetivos com os objetivos da organização.

CONCLUSOES
O plano de carreira é utilizado por empresas para ajudar no crescimento e na evolução de seus funcionários, geralmente é oferecido em organizações de médio e
grande porte, a partir de políticas de recursos humanos adequadas e voltadas à atrarção e retenção de talentos. Aderir o plano de carreira mostrará aos seus
funcionários possibilidades de evolução e construção de um futuro na organização, proporcionando aumento de desempenho e ganho de produtividade

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos na Empresa. 3. ed. São Paulo: Atlas 1994, CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª. ed.São Paulo: Atlas, 2002,
INÁCIO-LUZ S R, Artigo: Ferramentas e Técnicas do Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento. Disponível em:
(#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 agosto de 2020.
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4102452 - AMANDA DE OLIVEIRA TABOSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcus Vinicius Warlet da Silva Josimeire Pessoa de Queiroz

TITULO Plano de Carreira como Estratégia de Atração e Retenção de Talentos

INTRODUCAO

A adoção da política de Recursos Humanos nos planos de carreira tem se mostrado necessária para a atração e retenção de talentos, portando também diretamente
vinculadas ao sucesso das organizações A não existência de planos de carreira pode ser um fator decisivo para a manutenção de bons profissionais nas
organizações, desta forma mostra-se um investimento essencial. Em um plano estratégico de curto, médio e longo prazos, aliado à outras políticas de RH, proverá
os quesitos necessários à motivação de seus colaboradores.

OBJETIVOS Esse trabalho tem como objetivo tratar o tema plano de carreira nas organizações sua importância e relevância na atração e retenção de talentos.

METODOLOGIA Foram utilizados os métodos de pesquisas bibliográficas, artigos e periódicos sobre o tema.

RESULTADOS

Ainda que a estabilidade de emprego seja algo intangível, em especial nos dias atuais, é natural do ser humano e no caso do trabalhador buscar situações em que
essa intangibilidade seja menor, assim verificou-se que as empresas que possuem planos de carreira, proporcionam aos seus colaboradores perspectivas de futuro
e construção de uma carreira sólida. Desta forma, as empresas devem proporcionar esta pseudo segurança aos seus colaboradores, e o plano de carreira é uma das
principais ferramentas. As empresas têm muito a alcançar em satisfação, clima organizacional e produtividade com colaboradores motivados, a partir do momento
em que conseguem integrar seus objetivos com os objetivos da organização.

CONCLUSOES
O plano de carreira é utilizado por empresas para ajudar no crescimento e na evolução de seus funcionários, geralmente é oferecido em organizações de médio e
grande porte, a partir de políticas de recursos humanos adequadas e voltadas à atrarção e retenção de talentos. Aderir o plano de carreira mostrará aos seus
funcionários possibilidades de evolução e construção de um futuro na organização, proporcionando aumento de desempenho e ganho de produtividade

REFERENCIAS
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos na Empresa. 3. ed. São Paulo: Atlas 1994, CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 7ª. ed.São Paulo: Atlas, 2002,
INÁCIO-LUZ S R, Artigo: Ferramentas e Técnicas do Pensamento criativo nas organizações, site Projeto Diário Consultoria e Treinamento. Disponível em:
(#60)https://www.projetodiario.net.br/ferramentas-e-tecnicas-do-pensamento-criativo-nas-organizacoes(#62)acesso em: 11 agosto de 2020.
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4424671 - CLAYTON LOPES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lourdes Ana Pereira Silva

TITULO Cultura corporal do movimento: práticas educacionais emergentes do profissional de Educação Física

INTRODUCAO

A Cultura Corporal do Movimento sugere práticas que consolidem no aluno/a o desenvolvimento de sua subjetividade, solidariedade, preocupação no cuidado com os
recursos naturais, o autoconhecimento, o bem estar próprio, entre outros aspectos. Nesse sentido, pretende-se abordar a Educação Física como disciplina que se
pauta no desenvolvimento integral do educando, ou seja, um campo pedagógico que se consolida em uma educação com ênfase na empatia, no desprendimento de
concepções ingênuas de julgamento e preconceitos.

OBJETIVOS Analisar interdisciplinarmente os conteúdos, dimensões e competências específicas da disciplina Educação Física presente na Base Nacional Comum Curricular.

METODOLOGIA
A análise será feita a partir da discussão comparativa de dois textos: 1) Os Sete pilares da Educação do futuro de Edgar Morin (2011); 2) Competências Específicas
de Educação Física para o Ensino Fundamental presente na Base Nacional Comum Curricular (2017), afim de propor uma reflexão crítica sobre a importância da
ação de propostas educacionais emergentes.

RESULTADOS

Uma das competências específicas da Educação Física é compreender a origem da Cultura Corporal do Movimento e seus vínculos com a organização da vida
coletiva e individual, levando em consideração que o ser humano utiliza o corpo como forma de linguagem e expressão de si mesmo. Nesse sentido, Morin (2011)
destaca a necessidade da educação abordar a compreensão da unidade tridimensional da condição humana, ou seja, as características individuais, sociais e naturais
que cada indivíduo se constitui, sendo questões essas relevantes no processo de um ensino integral.

CONCLUSOES
Conclui-se que a Educação Física é um campo de conhecimento multidisciplinar e interdisciplinar que estuda o ser humano em movimento. Seu sentido está em
desenvolver os aspectos educacionais, portanto, a ampliação da significação da Cultura Corporal do Movimento na compreensão da realidade vivida, bem como a
construção de valores e habilidades. Sendo assim, sugere-se que seu conteúdo e didática pedagógica tendo alicerce na BNCC ressalta o ensino integral do aluno/a.

REFERENCIAS

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular/ Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, 2017.
MENDES, M. I. B. S.; NÓBREGA, T. P. Cultura de movimento: Reflexões a partir da relação entre corpo, natureza e cultura. Revista Pensar a prática, v. 12, n. 2, p. 1-7,
2009. Disponível em: (#60) https://www.revistas.ufg.br/fef/article/ view/6135/5361(#62). Acesso em: 14 mai. 2017. MORAES, M. C. O paradigma educacional
emergente. Campinas, SP: Papirus, 1997. MORIN, E. Os sete saberes necessários à Educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2011.
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3603130 - PABLO DE OLIVEIRA LOPES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lourdes Ana Pereira Silva

TITULO Heteronormatividade em cena: a masculinidade nordestina no filme O Auto da Compadecida

INTRODUCAO
Este trabalho revela a ruptura da figura do homem heterossexual por meio da análise da cena do duelo entre os personagens Chicó, Cabo Setenta e Vicentão, no
filme “O Auto da Compadecida” (2000, TV Globo). Tal rompimento torna-se ainda mais significativo por envolver personagens nordestinos, que, muitas vezes,
carregam o estereótipo do “cabra-macho”, próprio de uma sociedade machista e heteronormativa.

OBJETIVOS
Refletir sobre aspectos que dizem respeito às falas dos personagens e às suas atitudes, com base nos elementos lexicais utilizados nos textos, seus significados e
sentidos proporcionados ao interlocutor, considerando também a forma como as estruturas sociais se fazem presentes no discurso.

METODOLOGIA

Lançamos mão da Análise Crítica do Discurso (ACD), uma abordagem teórico-metodológica que investiga de que maneira as formas linguísticas atuam na
reprodução, manutenção e transformação social, e está na interface da Linguística com outras áreas de conhecimento. Abordamos ainda os conceitos de
heteronormatividade, heterossexualidade e gênero, a partir das referências: Nordestino: uma invenção do “falo”, uma história do gênero masculino (1920-1940), de
Albuquerque Júnior (2013), e Manifesto Contrassexual: práticas subversivas de identidade sexual, escrito por Preciado (2014).

RESULTADOS

Contamos com uma visão interdisciplinar para conduzir a escrita do texto: não seria tão fácil discutir questões que dizem respeito a gênero, sexualidade,
comportamento e identidade apoiando-nos somente em uma disciplina. Por isso, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, história, comunicação audiovisual,
linguística e análise do discurso integram o trabalho. Consideramos que a contestação e o questionamento aos padrões sociais impostos por instituições e seus
discursos surgem em meio à mudança de valores e à transformação na forma de se enxergar o mundo. A luta pela identidade ganha contornos fortes quando se
subverte papéis pré-estabelecidos, mostrando que sentimentos, pensamentos, atitudes e falas não pertencem a um único gênero.

CONCLUSOES

Corpos de homens e mulheres podem performatizar da maneira que lhes for possível e desejável, sem amarras. As obras televisivas, como as de ficção, justamente
por poder refletir os usos e costumes da época em que são criadas, podem contribuir para essa ampla discussão. O duelo envolvendo Chicó, Cabo 70 e Vicentão
redefine os papeis masculinos e redesenha a figura do homem nordestino: cai por terra o mito da identidade e do comportamento masculinos que se estabelecem
natural e biologicamente. Em oposição à sociedade heterossexual e heteronormativa, a contrassexualidade reverbera no duelo de covardes e contesta a
masculinidade forjada para a elaboração da personalidade do homem da região nordeste do Brasil.

REFERENCIAS

1. ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nordestino: invenção do “falo”. Uma história do gênero masculino (1920-1940). São Paulo: Intermeios, 2013. 2.
FAIRCLOUGH, Norman. Análise cítica do discurso como método em pesquisa social científica. Tradução de Iran Ferreira de Melo. Linha d’A(#38)#769;gua, n. 25, v. 2,
p. 307-329, 2012. Disponível em: www.revistas.usp.br › linhadagua › article › download. Acesso em: 19 set 2020. 3. PRECIADO, Beatriz. Manifesto contrassexual:
Práticas subversivas de identidade sexual. Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: n-1 edições, 2014. p. 21-33.
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4114434 - CARLOS HENRIQUE TERCETTI 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lourdes Ana Pereira Silva

TITULO Cultura participativa: o YouTube como estratégia pedagógica

INTRODUCAO

A globalização no Brasil contribuiu para um enorme avanço na área de tecnologia e de comunicação, que por sua vez, afetou o contexto cultural e social da
população com recursos que possibilite mais interação, produção e consumo de informação em larga escala. Entre estas tecnologias encontra-se o Youtube, uma
plataforma de reprodução midiática que permite a criação e compartilhamento de canais, que são amplamente utilizados pelas pessoas e em especial os jovens
para laser e buscar conhecimento complementar.

OBJETIVOS Realizar uma análise em um canal da plataforma do Youtube Educacional a partir do entendimento das experiências da "cultura da participação" (SHIRKY, 2011).

METODOLOGIA
Realizou-se um levantamento bibliográfico para obter os fundamentos teóricos para a problematização do conceitos da cultura de participação (SHIRKY,2011),
Inteligência coletiva (LÉVY,1998), aprofundamentos sobre a plataforma YouTube (BURGESS, 2009; GREEN, 2009), para um entendimento do uso tecnologia no
processo de ensino aprendizado (MATTAR, 2012).

RESULTADOS
Considerando os pressupostos da cultura participativa, compreende-se que o Youtube tem se constituído um recurso no processo de ensino e aprendizagem na
contemporaneidade, com destaque especial ao contexto planetário que vivenciamos desde o início de 2020, a pandemia.

CONCLUSOES
Levando-se em conta o que foi observado a respeito da cultura da participação, percebe-se que sua base se encontra no uso do excedente cognitivo das pessoas
para um propósito em comum.

REFERENCIAS

BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube e a Revolução Digital: como o maior fenômeno da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade. São Paulo:
Aleph, 2009. SHIRKY, Clay. A cultura da participação: Criatividade e generosidade no mundo conectado. 1. Ed: Rio de Janeiro: Zahar, 2011. LÉVY, Pierre. A
inteligência coletiva: Por uma antropologia do ciberespaço. ed. São Paulo: Loyola, 1998. MATTAR, Joao. Web 2.0 e Redes Sociais na Educação. 1. ed. São Paulo:
Artesanato Educacional, 2012.
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3746071 - GUILHERME TAVARES DE NORONHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Camilla Vieira Esteves dos Santos Josue Junior Araujo Pierote

TITULO
Avaliação do nível de conhecimento dos estudantes do curso de odontologia relacionado a medidas de biossegurança no contexto de infecção pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2) – estudo piloto

INTRODUCAO
Os estudantes do curso de odontologia da UNISA apresentam diversas dúvidas relacionadas as medidas de biossegurança no contexto da infecção pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2).

OBJETIVOS
Avaliar o nível de conhecimento dos estudantes do curso de odontologia da UNISA relacionado a medidas de biossegurança no contexto da infecção pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2).

METODOLOGIA
Aplicação de questionário com 12 perguntas, sendo acessado através do link do formulário (Google Forms), após preenchidos foram tabulados na mesma
ferramenta.

RESULTADOS

Foi realizado um teste piloto com 12 alunos da instituição. Sobre sinais e sintomas da COVID-19, foi relatado 100% (dispnéia e perda de paladar), 83,3% (febre alta,
tosse seca e perda de olfato), 58,3% (coriza, dor de garganta e espirro). Em relação a transmissão, 100% acreditam na transmissão do novo vírus em tratamento
odontológico. Sobre os equipamentos de proteção individual (EPI’s) convencionais (luva, máscara, touca etc.), 50% não acreditam na eficácia contra o vírus, tanto
para paciente quanto para profissional. 41,6% acreditam que todos os procedimentos podem ser realizados durante a pandemia. 58,3% não sabem qual antisséptico
oral utilizar no pré-operatório, 50% usariam fio absorvível para suturar tecidos moles. 91,3% acreditam que se deve minimizar o uso da caneta de alta rotação. 66,4%
acreditam que limpar o ambiente clínico deve ser feito primeiro com água e sabão e, depois, com álcool 70% ou NaClO a 1%. 91,3% acreditam que as peças devem
ser descontaminadas com detergente enzimático, lavar com água e sabão e esterilizar.

CONCLUSOES Há necessidade de capacitação sobre medidas de biossegurança no contexto da infecção pelo SARS-CoV-2 mesmo com resultados consideravelmente favoráveis.

REFERENCIAS
1. Sabino-Silva R, Jardim ACG, Siqueira WL. Coronavirus COVID-19 impacts to dentistry and potential salivary diagnosis. Clin Oral Investig. 2020;24(4):1619-1621.
doi:10.1007/s00784-020-03248-x. 2. Braz-Silva PH, Pallos D, Giannecchini S, To KKW. SARS-CoV-2: What Can Saliva Tell Us? Oral Dis. 2020; Apr 20. doi:
10.1111/odi.13365. 3. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B.Transmission Routes of 2019-nCoV and Controls in Dental Practice. Int J Oral Sci. 2020. 3;12(1):9.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Camilla Vieira Esteves dos Santos Josue Junior Araujo Pierote

TITULO
Avaliação do nível de conhecimento dos estudantes do curso de odontologia relacionado a medidas de biossegurança no contexto de infecção pelo novo coronavírus
(SARS-CoV-2) – estudo piloto

INTRODUCAO
Os estudantes do curso de odontologia da UNISA apresentam diversas dúvidas relacionadas as medidas de biossegurança no contexto da infecção pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2).

OBJETIVOS
Avaliar o nível de conhecimento dos estudantes do curso de odontologia da UNISA relacionado a medidas de biossegurança no contexto da infecção pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2).

METODOLOGIA
Aplicação de questionário com 12 perguntas, sendo acessado através do link do formulário (Google Forms), após preenchidos foram tabulados na mesma
ferramenta.

RESULTADOS

Foi realizado um teste piloto com 12 alunos da instituição. Sobre sinais e sintomas da COVID-19, foi relatado 100% (dispnéia e perda de paladar), 83,3% (febre alta,
tosse seca e perda de olfato), 58,3% (coriza, dor de garganta e espirro). Em relação a transmissão, 100% acreditam na transmissão do novo vírus em tratamento
odontológico. Sobre os equipamentos de proteção individual (EPI’s) convencionais (luva, máscara, touca etc.), 50% não acreditam na eficácia contra o vírus, tanto
para paciente quanto para profissional. 41,6% acreditam que todos os procedimentos podem ser realizados durante a pandemia. 58,3% não sabem qual antisséptico
oral utilizar no pré-operatório, 50% usariam fio absorvível para suturar tecidos moles. 91,3% acreditam que se deve minimizar o uso da caneta de alta rotação. 66,4%
acreditam que limpar o ambiente clínico deve ser feito primeiro com água e sabão e, depois, com álcool 70% ou NaClO a 1%. 91,3% acreditam que as peças devem
ser descontaminadas com detergente enzimático, lavar com água e sabão e esterilizar.

CONCLUSOES Há necessidade de capacitação sobre medidas de biossegurança no contexto da infecção pelo SARS-CoV-2 mesmo com resultados consideravelmente favoráveis.

REFERENCIAS
1. Sabino-Silva R, Jardim ACG, Siqueira WL. Coronavirus COVID-19 impacts to dentistry and potential salivary diagnosis. Clin Oral Investig. 2020;24(4):1619-1621.
doi:10.1007/s00784-020-03248-x. 2. Braz-Silva PH, Pallos D, Giannecchini S, To KKW. SARS-CoV-2: What Can Saliva Tell Us? Oral Dis. 2020; Apr 20. doi:
10.1111/odi.13365. 3. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B.Transmission Routes of 2019-nCoV and Controls in Dental Practice. Int J Oral Sci. 2020. 3;12(1):9.
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TITULO idade materna como fator associadoa a ahgravos perinatai- mun SP -2018

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Estudos indicam que houve um aumento no número de gestantes adolescentes e mulheres com idade superior a 35 anos, e que essas gestações
geralmente estão suscetíveis a resultados perinatais adversos tais como asfixia perinatal, desnutrição intra uterina, prematuridade, baixo peso(BP), etc. Com isso,
objetivou-se compará-las com gestantes na idade reprodutiva ideal e verificar possíveis fatores de risco.

OBJETIVOS OBJETIVO: Analisar associações entre a Idade materna e fatores de risco ao RN.

METODOLOGIA

Estudo transversal com dados obtidos através do SINAC e, portanto, sem o termo de consentimento esclarecido, no ano de 2018 no município de São Paulo. A Idade
Materna foi dividida em 4 grupos: grupo I (10 a 14 anos), grupo II (15 a 19 anos), grupo III (20 a 34 anos), grupo IV (35 anos ou mais); e associados ao Recém nascido
(RN) de baixo peso ((#60)2.500g) e APGAR menor do que 7 no 1 e 5 minutos Os grupos1,2, e 4foram comparados ao grupo 3 considerado o grupo de melhor idade
para gravidez e calculado o odds ratio para as variáveis BP, Apgar (#60) 7 no 1 e no 5 minuto. .

RESULTADOS
Os resultados para baixo peso como fator de risco para mães do grupo I, II e IV tiveram odds ratio, respectivamente: 1,75; 1,22; 1,27. Para APGAR menor que 7 no
primeiro minuto de vida o odds ratio foi: 1,47; 1,23; 0,97. Já para APGAR menor que 7 no quinto minuto de vida obteve odds ratio de: 1,50; 1,35; 1,05.

CONCLUSOES
houve associação de todas as variáveis, evidenciando o grupo 3 como privilegiado em relação ás variáveis estudadas, menor frequência das afecções Os resultados
mais expressivos foram encontrados no grupo I, porém o grupo II e IV também apresentaram odds ratio (#62)1 nos três fatores de risco estudados, com exceção do
grupo IV que obteve menor que 1 em APGAR menor que 7 no primeiro minuto de vida.

REFERENCIAS

1. CARNIEL, Emília de Faria et al . Características das mães adolescentes e de seus recém-nascidos e fatores de risco para a gravidez na adolescência em Campinas,
SP, Brasil. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife , v. 6, n. 4, p. 419-426, 2006 . Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1519-
38292006000400009(#38)lng=en(#38)nrm=iso; 2. GRAVENA, Angela Andréia França et al . Idade materna e fatores associados a resultados perinatais. Acta paul.
enferm., São Paulo , v. 26, n. 2, p. 130-135, 2013 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
21002013000200005(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 05 Oct. 2020. https://doi.org/10.1590/S0103-21002013000200005; 3. GRAVENA, Angela Andréia
França et al . Resultados perinatais em gestações tardias. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 46, n. 1, p. 15-21, Feb. 2012 Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0080-62342012000100002(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 05 Oct. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000100002; 4. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Departamento de Análise de Situação de
Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos SINASC. Acesso em 11 de agosto de 2020. Disponível em: http://datasus.gov.br.
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INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Estudos indicam que houve um aumento no número de gestantes adolescentes e mulheres com idade superior a 35 anos, e que essas gestações
geralmente estão suscetíveis a resultados perinatais adversos tais como asfixia perinatal, desnutrição intra uterina, prematuridade, baixo peso(BP), etc. Com isso,
objetivou-se compará-las com gestantes na idade reprodutiva ideal e verificar possíveis fatores de risco.

OBJETIVOS OBJETIVO: Analisar associações entre a Idade materna e fatores de risco ao RN.

METODOLOGIA

Estudo transversal com dados obtidos através do SINAC e, portanto, sem o termo de consentimento esclarecido, no ano de 2018 no município de São Paulo. A Idade
Materna foi dividida em 4 grupos: grupo I (10 a 14 anos), grupo II (15 a 19 anos), grupo III (20 a 34 anos), grupo IV (35 anos ou mais); e associados ao Recém nascido
(RN) de baixo peso ((#60)2.500g) e APGAR menor do que 7 no 1 e 5 minutos Os grupos1,2, e 4foram comparados ao grupo 3 considerado o grupo de melhor idade
para gravidez e calculado o odds ratio para as variáveis BP, Apgar (#60) 7 no 1 e no 5 minuto. .

RESULTADOS
Os resultados para baixo peso como fator de risco para mães do grupo I, II e IV tiveram odds ratio, respectivamente: 1,75; 1,22; 1,27. Para APGAR menor que 7 no
primeiro minuto de vida o odds ratio foi: 1,47; 1,23; 0,97. Já para APGAR menor que 7 no quinto minuto de vida obteve odds ratio de: 1,50; 1,35; 1,05.

CONCLUSOES
houve associação de todas as variáveis, evidenciando o grupo 3 como privilegiado em relação ás variáveis estudadas, menor frequência das afecções Os resultados
mais expressivos foram encontrados no grupo I, porém o grupo II e IV também apresentaram odds ratio (#62)1 nos três fatores de risco estudados, com exceção do
grupo IV que obteve menor que 1 em APGAR menor que 7 no primeiro minuto de vida.

REFERENCIAS

1. CARNIEL, Emília de Faria et al . Características das mães adolescentes e de seus recém-nascidos e fatores de risco para a gravidez na adolescência em Campinas,
SP, Brasil. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife , v. 6, n. 4, p. 419-426, 2006 . Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1519-
38292006000400009(#38)lng=en(#38)nrm=iso; 2. GRAVENA, Angela Andréia França et al . Idade materna e fatores associados a resultados perinatais. Acta paul.
enferm., São Paulo , v. 26, n. 2, p. 130-135, 2013 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
21002013000200005(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 05 Oct. 2020. https://doi.org/10.1590/S0103-21002013000200005; 3. GRAVENA, Angela Andréia
França et al . Resultados perinatais em gestações tardias. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 46, n. 1, p. 15-21, Feb. 2012 Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0080-62342012000100002(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 05 Oct. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000100002; 4. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Departamento de Análise de Situação de
Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos SINASC. Acesso em 11 de agosto de 2020. Disponível em: http://datasus.gov.br.
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TITULO idade materna como fator associadoa a ahgravos perinatai- mun SP -2018

INTRODUCAO
INTRODUÇÃO: Estudos indicam que houve um aumento no número de gestantes adolescentes e mulheres com idade superior a 35 anos, e que essas gestações
geralmente estão suscetíveis a resultados perinatais adversos tais como asfixia perinatal, desnutrição intra uterina, prematuridade, baixo peso(BP), etc. Com isso,
objetivou-se compará-las com gestantes na idade reprodutiva ideal e verificar possíveis fatores de risco.

OBJETIVOS OBJETIVO: Analisar associações entre a Idade materna e fatores de risco ao RN.

METODOLOGIA

Estudo transversal com dados obtidos através do SINAC e, portanto, sem o termo de consentimento esclarecido, no ano de 2018 no município de São Paulo. A Idade
Materna foi dividida em 4 grupos: grupo I (10 a 14 anos), grupo II (15 a 19 anos), grupo III (20 a 34 anos), grupo IV (35 anos ou mais); e associados ao Recém nascido
(RN) de baixo peso ((#60)2.500g) e APGAR menor do que 7 no 1 e 5 minutos Os grupos1,2, e 4foram comparados ao grupo 3 considerado o grupo de melhor idade
para gravidez e calculado o odds ratio para as variáveis BP, Apgar (#60) 7 no 1 e no 5 minuto. .

RESULTADOS
Os resultados para baixo peso como fator de risco para mães do grupo I, II e IV tiveram odds ratio, respectivamente: 1,75; 1,22; 1,27. Para APGAR menor que 7 no
primeiro minuto de vida o odds ratio foi: 1,47; 1,23; 0,97. Já para APGAR menor que 7 no quinto minuto de vida obteve odds ratio de: 1,50; 1,35; 1,05.

CONCLUSOES
houve associação de todas as variáveis, evidenciando o grupo 3 como privilegiado em relação ás variáveis estudadas, menor frequência das afecções Os resultados
mais expressivos foram encontrados no grupo I, porém o grupo II e IV também apresentaram odds ratio (#62)1 nos três fatores de risco estudados, com exceção do
grupo IV que obteve menor que 1 em APGAR menor que 7 no primeiro minuto de vida.

REFERENCIAS

1. CARNIEL, Emília de Faria et al . Características das mães adolescentes e de seus recém-nascidos e fatores de risco para a gravidez na adolescência em Campinas,
SP, Brasil. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife , v. 6, n. 4, p. 419-426, 2006 . Available from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1519-
38292006000400009(#38)lng=en(#38)nrm=iso; 2. GRAVENA, Angela Andréia França et al . Idade materna e fatores associados a resultados perinatais. Acta paul.
enferm., São Paulo , v. 26, n. 2, p. 130-135, 2013 . Available from (#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0103-
21002013000200005(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 05 Oct. 2020. https://doi.org/10.1590/S0103-21002013000200005; 3. GRAVENA, Angela Andréia
França et al . Resultados perinatais em gestações tardias. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 46, n. 1, p. 15-21, Feb. 2012 Available from
(#60)http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S0080-62342012000100002(#38)lng=en(#38)nrm=iso(#62). access on 05 Oct. 2020.
https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000100002; 4. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Departamento de Análise de Situação de
Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos SINASC. Acesso em 11 de agosto de 2020. Disponível em: http://datasus.gov.br.
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TITULO Prevalência estomatites por inibidores de mTOR e pesquisa do herpes tipo 1 em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO
Inibidores do mTOR (imTOR) , tem como função, inibir o mTOR que é uma proteína conhecida por ter papel central na regulação do crescimento celular,
proliferac(#38)#807;a(#38)#771;o, sistema imunolo(#38)#769;gico e entre outras funções, para que não haja do órgão ser rejeitado, porém o imTOR
esta(#38)#771;o associados a diversos efeitos adversos (EA), sendo os mais comuns: hiperlipidemia, dermatites, diabetes e estomatite oral.

OBJETIVOS
Detectar a expressa(#38)#771;o do DNA dos herpesvi(#38)#769;rus humanos do tipo 1 (HHV1) na saliva de pacientes Tx renais em uso de inibidores de mTOR, e
correlacionar à prevalência de estomatites associadas ao uso de imTOR em pacientes transplantados renais.

METODOLOGIA

Neste estudo prospectivo observacional, sera(#38)#771;o avaliados pacientes do Departamento de transplante renal do Hospital das Cli(#38)#769;nicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo (FMUSP). Sera(#38)#771;o inclui(#38)#769;dos todos os pacientes do que sera(#38)#771;o
submetidos a transplantes renais (po(#38)#769;s tx), com idades acima dos 18 anos, receptores de transplantes oriundos tanto de doadores falecidos, como
intervivos, ambulato(#38)#769;rio Departamento de transplante renal do HC- FMUSP. O grupo de estudo sera(#38)#769; composto por 20 pacientes transplantados
renais (po(#38)#769;s-tx), que fac(#38)#807;am uso de imTOR (Everolimo, Sirolimo) como imunossupressor, independente de terem feito ou na(#38)#771;o
conversa(#38)#771;o (e independente do motivo da mesma) e que desenvolveram a estomatite associada ao uso de imTOR, como controle, 20 pacientes em uso de
imTOR sem lesões serão avaliados em até 1º mês po(#38)#769;s-transplante apo(#38)#769;s o ini(#38)#769;cio da terapia imunossupressora.Todas as coletas de
saliva sera(#38)#771;o realizadas no ambulato(#38)#769;rio do Servic(#38)#807;o de Transplante Renal da Divisa(#38)#771;o de Urologia do Hospital das
Cli(#38)#769;nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo (FMUSP). As amostras de saliva sera(#38)#771;o analisadas para detecção
do HHV-1, através da extrac(#38)#807;a(#38)#771;o do DNA utilizando-se o kit QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN® Inc., USA), seguido da PCR (TaqManTM Universal
PCR Master Mix utilizando o set de primers e sondas.

RESULTADOS
Como resultados parciais, foram avaliados vinte participantes, pertencentes ao grupo G1(12) e grupo G2 (8). Foi observado que oito pacientes do grupo G1
apresentaram estomatites associadas ao uso de imTOR.

CONCLUSOES Nossas atividades foram interrompidas devido a pandemia pelo COVID-19 e serão retomadas no mês de novembro de 2020.

REFERENCIAS
1. Benjamin D, Colombi M, Moroni C, Hall MN. Rapamycin passes the torch: a new generation of mTOR inhibitors. Nat Rev Drug Discov 2011;10(11):868-80. 2. Jeffers
LH, Madden V, Webster-Cyriaque J, BK virus has tropism for human salivary gland cells in vitro: implications for transmission, Virology 394 (2009) 183–193
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TITULO Prevalência estomatites por inibidores de mTOR e pesquisa do herpes tipo 1 em pacientes transplantados renais

INTRODUCAO
Inibidores do mTOR (imTOR) , tem como função, inibir o mTOR que é uma proteína conhecida por ter papel central na regulação do crescimento celular,
proliferac(#38)#807;a(#38)#771;o, sistema imunolo(#38)#769;gico e entre outras funções, para que não haja do órgão ser rejeitado, porém o imTOR
esta(#38)#771;o associados a diversos efeitos adversos (EA), sendo os mais comuns: hiperlipidemia, dermatites, diabetes e estomatite oral.

OBJETIVOS
Detectar a expressa(#38)#771;o do DNA dos herpesvi(#38)#769;rus humanos do tipo 1 (HHV1) na saliva de pacientes Tx renais em uso de inibidores de mTOR, e
correlacionar à prevalência de estomatites associadas ao uso de imTOR em pacientes transplantados renais.

METODOLOGIA

Neste estudo prospectivo observacional, sera(#38)#771;o avaliados pacientes do Departamento de transplante renal do Hospital das Cli(#38)#769;nicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo (FMUSP). Sera(#38)#771;o inclui(#38)#769;dos todos os pacientes do que sera(#38)#771;o
submetidos a transplantes renais (po(#38)#769;s tx), com idades acima dos 18 anos, receptores de transplantes oriundos tanto de doadores falecidos, como
intervivos, ambulato(#38)#769;rio Departamento de transplante renal do HC- FMUSP. O grupo de estudo sera(#38)#769; composto por 20 pacientes transplantados
renais (po(#38)#769;s-tx), que fac(#38)#807;am uso de imTOR (Everolimo, Sirolimo) como imunossupressor, independente de terem feito ou na(#38)#771;o
conversa(#38)#771;o (e independente do motivo da mesma) e que desenvolveram a estomatite associada ao uso de imTOR, como controle, 20 pacientes em uso de
imTOR sem lesões serão avaliados em até 1º mês po(#38)#769;s-transplante apo(#38)#769;s o ini(#38)#769;cio da terapia imunossupressora.Todas as coletas de
saliva sera(#38)#771;o realizadas no ambulato(#38)#769;rio do Servic(#38)#807;o de Transplante Renal da Divisa(#38)#771;o de Urologia do Hospital das
Cli(#38)#769;nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Sa(#38)#771;o Paulo (FMUSP). As amostras de saliva sera(#38)#771;o analisadas para detecção
do HHV-1, através da extrac(#38)#807;a(#38)#771;o do DNA utilizando-se o kit QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN® Inc., USA), seguido da PCR (TaqManTM Universal
PCR Master Mix utilizando o set de primers e sondas.

RESULTADOS
Como resultados parciais, foram avaliados vinte participantes, pertencentes ao grupo G1(12) e grupo G2 (8). Foi observado que oito pacientes do grupo G1
apresentaram estomatites associadas ao uso de imTOR.

CONCLUSOES Nossas atividades foram interrompidas devido a pandemia pelo COVID-19 e serão retomadas no mês de novembro de 2020.

REFERENCIAS
1. Benjamin D, Colombi M, Moroni C, Hall MN. Rapamycin passes the torch: a new generation of mTOR inhibitors. Nat Rev Drug Discov 2011;10(11):868-80. 2. Jeffers
LH, Madden V, Webster-Cyriaque J, BK virus has tropism for human salivary gland cells in vitro: implications for transmission, Virology 394 (2009) 183–193
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JULIANA FIGUEIRA DA HORA

TITULO Construção cultural nos estudos gênero no Brasil: Patrimônio e mulheres ceramistas do vale do Jequitinhonha

INTRODUCAO

As questões ligadas aos estudos de gênero no Brasil vêm aumentando em todas as áreas das humanidades. A partir da década de 1930, com a ascensão dos
movimentos feministas nos estudos historiográficos, ampliaram-se, em larga escala, os objetos de pesquisa sobre gênero e, cada vez mais, os estudos culturais
emergiram e propiciaram transformações no campo epistemológico nas últimas décadas. Escolhemos problematizar as mulheres artesãs do Vale do Jequitinhonha,
pois este estudo de caso traz elementos importantes sobre a construção das identidades locais femininas e masculinas de um ponto de vista fluido ligado às
questões sociais, às questões culturais, questões de herança histórica, questões espaciais e de ofício.

OBJETIVOS Trazer à tona as discussões sobre os estudos de gênero e sua construção cultural no Brasil, conjuntamente com estudos patrimoniais.

METODOLOGIA

Como material: As comunidades de mulheres artesãs do vale do Jequitinhonha, que estão inseridas na contemporaneidade e na construção de seu próprio repertório
em uma comunidade longe das grandes metrópoles e centros urbanos. Como método: Os estudos de caso das mulheres artesãs ceramistas Bonequeiras do
Jequitinhonha, que as enquadram em um movimento de tradições, identidade e pertencimento promovido pelo legado material e imaterial. Ou seja, é pelo ofício de
“moldar o barro” e da construção das memórias e linguagem oral, que se dão a sustentação e a valorização para este legado e para as construções identitárias de
pertencimento.

RESULTADOS
As mulheres ceramistas da região provocam a discussão de caráter plástico das identidades nada marcadas. A troca de papeis sociais e de gênero são constantes,
apesar da tão cristalizada “comunidade pater famílias”, consolidada no sexo como determinante de funções bem marcadas e setorizadas

CONCLUSOES
No caso das mulheres artesãs ceramistas da região do Jequitinhonha há uma quebra de paradigmas, de fronteiras e de barreiras assimétricas de função de ofício e
construção de gênero, oscilando entre o tradicionalismo paternalista de funções fixas e o fluido e dinâmico sistema social das demandas cotidianas econômicas.

REFERENCIAS

BAUMAN, Z. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1998. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989. __________. Razões
práticas: sobre a teoria da ação. Papirus Editora, 1996. ___________. La domination masculine. Actes de la Recherche, n. 84, setembro de 1990, p. 8-9. BUTLER, Judith.
Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. FOUCAULT, M. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1997.
FOUCAULT, Michel et al. Microfísica do poder, v. 14, p. 1-14, 1979. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 7a ed. Rio de Janeiro: DP(#38)A, 2002
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TITULO A Identidade encena: performance aceita de Raça e Gênero em O Auto da Compadecida

INTRODUCAO

A construção do discurso de todos os personagens e a representação das imagens dos personagens Jesus e Maria do filme “O Auto da Compadecida”, são
apreciadas por um vasto público, dentro e fora do Brasil. No ano de sua estreia (2000), 2.157.166 pessoas assistiram ao filme nos cinemas. Em 2015, o filme foi
eleito pela ABRACCINE como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. São inúmeros motivos acadêmicos e consequências institucionais e
sociais que justificam esse estudo, encontrando respaldo na crescente fala de grupos sociais e movimentos negros.

OBJETIVOS
A pesquisa tem por objetivo problematizar a figura masculina negra frente à figura feminina branca a partir da construção dos personagens Jesus e Maria do filme
“O Auto da Compadecida”, trabalho brasileiro de comédia dramática dirigido por Guel Arraes (2000).

METODOLOGIA
Utiliza-se o método Análise de Discurso uma vez que esse permite estabelecer correlações entre as indícios e as permanências que advém da realidade de outrora e
o que ainda se vive na contemporaneidade. O material será a cena do julgamento de João Grilo apresentada no filme. Para a análise, apresenta-se como referencial
teórico as incursões sobre raça e gênero de Djamila Ribeiro.

RESULTADOS

O discurso dos personagens trouxe violências simbólicas de toda uma época, e que ainda são vivenciadas por negros e por mulheres, independentemente de sua
raça. As pesquisas e transmissões midiáticas contemporâneas proporcionam uma nova abertura para discutir tais dispositivos, mas não se encontra nos índices
sociais uma mudança efetiva com relação à opressão de gênero e raça. Mulheres negras estão no que se denomina a última camada social e permanecem como
maiores vítimas de feminicídio, violência doméstica e outros. Homens negros são a maioria das populações carcerárias todos, vítimas de um sistema pós
escravidão.

CONCLUSOES

O motivo da permissão de construção de um personagem do gênero masculino ser negro, ainda que esse personagem seja Jesus, e a não permissão da construção
de uma Maria mãe de Deus Nossa Senhora Aparecida de pele retinta é ligado ao fato de que a mulher negra no Brasil ainda ocupe um lugar simbólico de pessoa que
deva permanecer subalterna e periférica. O filme representa uma construção identitária histórica em nosso país, e o pensamento racista e sexista que rege os
discursos e as ferramentas de manutenção de poder de uma elite branca. Mas, e contudo, esse celebra uma identidade brasileira, marcada por transformações,
miscigenação e alterações.

REFERENCIAS

O AUTO da Compadecida. Direção de GUEL ARRAES. Brasil: Globo Filmes, 2000. 1 DVD (104 min.) BEAUVOIR, S. de. O segundo sexo: a experiência vivida. São Paulo:
Difusão Europeia de Livros, 1967. BOURDIEU, P. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kühner. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.
FOUCAULT, M., et Vigiar e punir. Rio de Janeiro: Vozes, 2000 RIBEIRO, D. Lugar de Fala. São Paulo: Pólen Livros, 2019. RIBEIRO, D. O que é lugar de fala?. Belo
Horizonte: Letramento, 2017. RIBEIRO, D. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
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TITULO INSTAGRAM NA MEDICINA VETERINÁRIA- QUANTO SUAS PUBLICAÇÕES DIZEM A SEU RESPEITO?

INTRODUCAO

Com 300 milhões de usuários em todo o mundo, o Instagram é uma rede social que faz parte do cotidiano de muitos profissionais de diversas áreas, incluindo
médicos veterinários, possibilitando a divulgação de seus serviços, como documentar suas ações no cotidiano profissional, divulgar seus serviços para fidelização
do cliente com promoções e sorteios. Alguns profissionais justificam a falta de ética devido à concorrência do mercado ou escassez de vaga apelando para
publicidades indevidas, porém como um dos objetivos de ser uma forma de uniformizar o comportamento dos profissionais, o CFMV criou o código de ética do
médico veterinário para melhor exercício profissional e assim poder adotar medidas em casos de propagandas indevidas.

OBJETIVOS
Descrever e classificar os tipos de postagens realizados por clínicas veterinárias das áreas de pequenos animais, grandes animais e animais silvestres, analisando
os perfis e o comportamento ético na rede social Instagram.

METODOLOGIA
Foram analisadas, durante o período de dezembro de 2019 a junho de 2020, o perfil de 15 clínicas das áreas distintas de atuação na medicina veterinária (pequenos
animais, grandes animais e animais silvestres). Durante esse período foram avaliados os números de seguidores, tipo de perfil das clínicas escolhidas e os tipos de
comentários e posteriormente classificadas em perfil informativo ou promocional, além de publicações consideradas inadequadas.

RESULTADOS

Os perfis relacionados à área de animais silvestres apresentaram intuito informativo, obtendo comentários positivos e perguntas relacionadas às publicações, sendo
observado que o número de seguidores aumentou ao longo dos meses. Já os perfis dedicados a área de animais de grande porte postaram publicações com o
intuito informativo, além de imagens de procedimentos cirúrgicos, apresentando comentários tanto positivos quanto negativos. O número de seguidores, durante os
meses analisados, apresentou pouco crescimento durante os intervalos mensais em função das poucas publicações, em comparação as clínicas de silvestres e
pequenos animais. Os perfis das áreas de animais de pequeno porte com o propósito informativo fizeram publicações possuindo comentários positivos em relação
as suas postagens; já os perfis com propósito promocional e procedimentos cirúrgicos fizeram publicações obtendo comentários negativos e positivos. Foi
observado que o número de seguidores dos perfis com o objetivo promocional e imagens de procedimentos cirúrgicos decresceram mensalmente, enquanto os
perfis com o objetivo informativo cresceram modestamente.

CONCLUSOES

Conforme a análise dos aspectos éticos dos perfis, as clínicas que utilizam a rede social Instagram como forma de autopromoção nem sempre estão de acordo com
o Código de Ética veterinário, proporcionando a concorrência desleal com os outros profissionais da área, fazendo com que seu desempenho não gere resultados
positivos, em contra partida as clínicas que utilizam essa ferramenta para gerar conteúdos informativos, atraem curiosidades sobre as publicações gerando bons
resultados.

REFERENCIAS
. MURALIDHARA, Sachin e PAUL, Michael. #Healthy Selfies: Exploration of Health Topics on Instagram, Colorado, EUA, 2018. 2. DEMEZIO, Carla et al. O Instagram
como ferramenta de aproximação entre Marca e Consumidor. Caruaru, PE, 2016. 3. MELO, Deborah. Empreendedorismo e marketing para médicos veterinários
inseridos no comercio on-line. Recife, RE, 2019.
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TITULO ATUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS FISIOTERAPEUTICAS PARA INDIVIDUOS COM LESÃO MEDULAR – REVISÃO BIBLIOGRAFICA DOS ULTIMOS CINCO ANOS

INTRODUCAO
A fisioterapia tem uma grande importância na reabilitação imediata e tardia em indivíduos com lesão medular, buscando não só a reabilitação e prevenção, mas a
independência funcional desses lesados medulares5. Justifica-se este trabalho pela necessidade de entendimento de técnicas fisioterapêuticas diversificadas mais
promissoras no atendimento as necessidades do indivíduo com lesão medular.

OBJETIVOS
Realizar um levantamento bibliográfico sobre atualização das condutas fisioterapêuticos aplicados em indivíduos com lesão medular dos últimos cinco anos. •
Identificar as principais técnicas utilizadas no individuo vítima de lesão medular na fase aguda e crônica • Identificar quais condutas terão um melhor resultado para
evolução do paciente pos lesão.

METODOLOGIA

O estudo será realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, considerando a relevância do tema atualização das condutas fisioterapêuticas para indivíduos com
lesão medular dos últimos cinco anos. A elaboração da pesquisa terá como ferramenta embasadora, material já publicado sobre o tema; livros, artigos científicos,
publicações periódicas e materiais na internet disponíveis nos seguintes bancos de dados: Scientific Eletronic Libary Oline (SCIELO), PUBMED e Physiotherapy
Evidence Data Base (PEDRO). De acordo com os Descritores em Ciência de Saúde (DECS), o presente estudo utilizou os seguintes termos da língua Portuguesa:
Reabilitação, Medula Espinhal, Lesão da Medula Espinhal. Na língua inglesa foram utilizados os termos: Spinhal Cord Injuries, Rehabilitation. Critério de inclusão:
Este estudo contempla artigos cujo ano de publicação estejam entre 2015 e 2020 e artigos que abordam as palavras de acordo com as indexações (DECS). Critério
de exclusão; estudo que não abordem o tema reabilitação da marcha.

RESULTADOS

CONCLUSOES

No total, a busca resultou em 209 estudos, dentre os quais 153 foram excluídos após a leitura do título, 53 por tratar-se de revisões de literatura, e três por serem
cartas ao editor. Foram selecionados 6 estudos para a leitura completa do texto e seis foram excluídos após a mesma: quatro por avaliarem a eficácia de um sistema
e não os efeitos sobre a reabilitação da marcha, um por falar sobre hidroterapia e tens e não ter relação com a lesão medular, e um por analisar um sistema de
reabilitação com acompanhamento virtual. Sendo assim, seis estudos foram selecionados para esta revisão sistemática.

REFERENCIAS

No total, a busca resultou em 209 estudos, dentre os quais 153 foram excluídos após a leitura do título, 53 por tratar-se de revisões de literatura, e três por serem
cartas ao editor. Foram selecionados 6 estudos para a leitura completa do texto e seis foram excluídos após a mesma: quatro por avaliarem a eficácia de um sistema
e não os efeitos sobre a reabilitação da marcha, um por falar sobre hidroterapia e tens e não ter relação com a lesão medular, e um por analisar um sistema de
reabilitação com acompanhamento virtual. Sendo assim, seis estudos foram selecionados para esta revisão sistemática.
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TITULO Análise do conhecimento sobre câncer bucal entre os universitários da Universidade Santo Amaro

INTRODUCAO
O câncer é um dos principais problemas de saúde no mundo e está entre as quatro principais causas de morte antes dos 70 anos. Alguns fatores podem contribuir
para a carcinogênese, tais como: dieta alimentar, a obesidade, exposição solar sem proteção, consumo de álcool, tabagismo, entre outros agentes. Diante desses
fatos, o cirurgião- dentista e o médico têm como dever realizar a conscientização, a prevenção e um diagnóstico precoce da lesão.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é avaliar o conhecimento dos universitários dos cursos de Odontologia e Medicina da Universidade Santo Amaro (UNiSA) a respeito do
câncer bucal.

METODOLOGIA

Este projete teve início apenas após aprovação no Comitê de Ética (CAAE: 33379920.7.0000.0081), com uma amostra total de 218 alunos da UNiSA (73 do curso de
Odontologia e de 145 do curso da Medicina), nos quais todos concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram enviados formulário via
Microsoft Forms®, contendo 38 questões de múltipla escolha, nas quais poderiam ser respondidas no prazo de uma semana. Todos os resultados recolhidos, foram
tabulados no Microsoft Excel® para serem computados os dados para a análise comparativa dos conhecimentos sobre câncer bucal entre os cursos de odontologia
e medicina.

RESULTADOS

Após a entrega dos 218 questionários podemos observar, relacionando ambos os cursos, que 83,03% dos alunos são do sexo feminino e 16,97% do sexo masculino.
Já com relação ao hábito de fumar, 13,30% fumam e 86,70% relatam não fumar. Analisando os dados obtidos foi possível verificar que 88,99% dos participantes não
se sentem devidamente orientados pelo SUS ou cirurgião-dentista, porém 95,41% acreditam que o cirurgião-dentista tem grande importância na prevenção e no
diagnóstico precoce do câncer bucal. A pergunta com mais acertos em ambos os cursos foi sobre a causa do câncer, com uma média de 93,58% de acertos.
Entretanto, na odontologia a pergunta com menos acertos foi a de conduta frente as lesões bucais suspeitas, tendo 20,55% de acertos e na medicina a pergunta com
menos acertos foi sobre lesões associadas ao câncer com um total de 8,97% de acertos.

CONCLUSOES
Diante do exposto percebemos que os alunos entendem a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico e tratamento da doença, assim como, sabem a sua
etiologia. Todavia, os estudantes de Odontologia possuem dificuldade quanto a conduta a ser tomada frente a uma lesão maligna, enquanto os da Medicina não
sabem identificar as lesões percursoras do câncer bucal.

REFERENCIAS

1. INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Estimativa 2020 - Introdução. Disponível em:
https://www.inca.gov.br/estimativa/introducao#:~:text=O%20c%C3%A2ncer%20%C3%A9%20o%20principal,idade)%20na%20maioria%20dos%20pa%C3%ADses..
Acesso em: 28 mai. 2020. 2. NIH - NATIONAL CANCER INSTITUTE. Risk Factors for Cancer. Disponível em: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-
prevention/risk. Acesso em: 27 mai. 2020. 3. MILORO, M. et al. Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson. 3. ed. São Paulo: Santos, 2016. p. 555-568.
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Camilla Vieira Esteves dos Santos

TITULO Análise do conhecimento sobre câncer bucal entre os universitários da Universidade Santo Amaro

INTRODUCAO
O câncer é um dos principais problemas de saúde no mundo e está entre as quatro principais causas de morte antes dos 70 anos. Alguns fatores podem contribuir
para a carcinogênese, tais como: dieta alimentar, a obesidade, exposição solar sem proteção, consumo de álcool, tabagismo, entre outros agentes. Diante desses
fatos, o cirurgião- dentista e o médico têm como dever realizar a conscientização, a prevenção e um diagnóstico precoce da lesão.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é avaliar o conhecimento dos universitários dos cursos de Odontologia e Medicina da Universidade Santo Amaro (UNiSA) a respeito do
câncer bucal.

METODOLOGIA

Este projete teve início apenas após aprovação no Comitê de Ética (CAAE: 33379920.7.0000.0081), com uma amostra total de 218 alunos da UNiSA (73 do curso de
Odontologia e de 145 do curso da Medicina), nos quais todos concordaram com o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram enviados formulário via
Microsoft Forms®, contendo 38 questões de múltipla escolha, nas quais poderiam ser respondidas no prazo de uma semana. Todos os resultados recolhidos, foram
tabulados no Microsoft Excel® para serem computados os dados para a análise comparativa dos conhecimentos sobre câncer bucal entre os cursos de odontologia
e medicina.

RESULTADOS

Após a entrega dos 218 questionários podemos observar, relacionando ambos os cursos, que 83,03% dos alunos são do sexo feminino e 16,97% do sexo masculino.
Já com relação ao hábito de fumar, 13,30% fumam e 86,70% relatam não fumar. Analisando os dados obtidos foi possível verificar que 88,99% dos participantes não
se sentem devidamente orientados pelo SUS ou cirurgião-dentista, porém 95,41% acreditam que o cirurgião-dentista tem grande importância na prevenção e no
diagnóstico precoce do câncer bucal. A pergunta com mais acertos em ambos os cursos foi sobre a causa do câncer, com uma média de 93,58% de acertos.
Entretanto, na odontologia a pergunta com menos acertos foi a de conduta frente as lesões bucais suspeitas, tendo 20,55% de acertos e na medicina a pergunta com
menos acertos foi sobre lesões associadas ao câncer com um total de 8,97% de acertos.

CONCLUSOES
Diante do exposto percebemos que os alunos entendem a importância do cirurgião-dentista no diagnóstico e tratamento da doença, assim como, sabem a sua
etiologia. Todavia, os estudantes de Odontologia possuem dificuldade quanto a conduta a ser tomada frente a uma lesão maligna, enquanto os da Medicina não
sabem identificar as lesões percursoras do câncer bucal.

REFERENCIAS

1. INCA - INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Estimativa 2020 - Introdução. Disponível em:
https://www.inca.gov.br/estimativa/introducao#:~:text=O%20c%C3%A2ncer%20%C3%A9%20o%20principal,idade)%20na%20maioria%20dos%20pa%C3%ADses..
Acesso em: 28 mai. 2020. 2. NIH - NATIONAL CANCER INSTITUTE. Risk Factors for Cancer. Disponível em: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-
prevention/risk. Acesso em: 27 mai. 2020. 3. MILORO, M. et al. Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson. 3. ed. São Paulo: Santos, 2016. p. 555-568.

Página 985



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11772 Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3856143 - PIETRA HENRIQUE MANGANARO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Camila Sotello Raymundo ÂNGELA MITZI HAYASHI XAVIER

TITULO Relação entre o hemisfério lesado e as sequelas funcionais do Acidente Vascular Encefálico

INTRODUCAO

Devido ao aumento do envelhecimento, há uma crescente frequência de casos de acidente vascular encefálico (AVE), a maior causa de déficit neurológico. Os
fatores de risco são classificados em modificáveis e não modificáveis. O quadro clínico é caracterizado pelo aparecimento de sinais e sintomas de forma súbita e,
geralmente, acompanhada de sequelas motoras e cognitivas. É necessário o estudo da fisiologia do Sistema Nervoso Central referente às funções do córtex, de
acordo com o hemisfério cerebral, para uma melhor compreensão das dificuldades encontradas pelos pacientes durante a realização das atividades de vida diária
em exercícios de fisioterapia.

OBJETIVOS Observar o hemicorpo de pacientes pós-AVE crônico e compará-las de acordo com as Escala de Fugl-Meyer e Motor Assessment Scale.

METODOLOGIA
Pesquisa de campo, comparativa e descritiva, com os 10 pacientes com sequelas crônicas de AVE que já se encontram em tratamento na clínica de fisioterapia e
foram avaliados através da Escala de Fugl Meyer e da e Motor Assessment Scale. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UNISA e no PIBIC – 2019

RESULTADOS

A idade média da amostra foi de 62,1 anos, com o predomínio de sequelas no hemicorpo esquerdo, que frequentava o grupo de reabilitação há 4,9 anos e a maioria
dos sujeitos foi mulher. Conforme a escala de Fugl-Meyer, há predomínio de sequelas no hemicorpo direito, com porcentual de recuperação mais distante do
fisiológico, considerando o escore máximo de 226 pontos, 70% da amostra apresentou predomínio de padrão flexor no membro superior e o predomínio de estado de
comprometimento motor é marcante.

CONCLUSOES
O hemicorpo mais comprometido na amostra foi o esquerdo, apesar disso, as sequelas à direita são mais graves. O padrão flexor do membro superior é
predominante no grupo avaliado, assim como o comprometimento motor marcante. A diferença funcional entre os hemicorpos é maior nos indivíduos com lesão no
hemisfério cerebral direito e o porcentual de recuperação das sequelas à direita é menor.

REFERENCIAS

Barbosa RVB, Jóia LC, Baccani L. Reabilitação Neurofuncional do paciente AVE isquêmico: um estudo de caso. Publicação em agoste de 2017 [acesso em 12 de julho
de 2018]. Disponível em: file:///D:/FACULDADE/IC-%20AVE/Reabilitação%20Neurofuncional%20do%20paciente%20AVE%20isquêmico%20-
%20Um%20estudo%20de%20caso.html. Costa FA, Silva DLA, Rocha VM. Clinical severity and functionality of acute stroke patients attended at the physiotherapy
public services of Natal, Rio Grande do Norte State, Brazil. Ciência da saúde coletiva, vol.16, supl.1, Rio de Janeiro, 2011 [acesso em: 14 de julho de 2018]. Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1413-81232011000700068. Maki T, Quagliato EMAB, Cacho EWA, Paz LPS, Nascimento NH, Inoue
MMEA, Viana MA. Estudo de confiabilidade da aplicação da escala de Fugl-Meyer no Brasil. São Carlos: Rev. Bras. Fisioter, 2016 vol10 n2, 177-183. Wanderley ELS,
Teixeira-Salmela LF, Laurentino GE, Simões LC, Lemos A. Adaptação transcultural da Motor Assessment Scale (MAS) para o Brasil. Pernambuco: Acta Fisiátrica,
2015; 22(2):65-71.
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TITULO Assistência fisioterapêutica nos cuidados paliativos pediátricos: revisão de literatura

INTRODUCAO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) como “Cuidado ativo total corpo, mente e espírito da criança e envolve
também dar apoio a família. Iniciada quando a criança é diagnosticada e continua independente de a criança receber ou não tratamento direcionado a saúde. Os
profissionais de saúde devem avaliar e aliviar o sofrimento físico, psicológico, e social da criança e de sua família. Estima-se que até o final de 2020
aproximadamente 15 milhões pessoas, incluindo crianças serão diagnosticadas com patologias sem tratamento curativo, necessitando de cuidados que abordem de
forma holística o paciente garantindo qualidade de vida aos mesmos. A equipe de CPP deve avaliar a necessidade de intervenção sobre sintomas de natureza física,
social, emocional e espiritual com olhar multiprofissional e interdisciplinar. As metas dos profissionais são priorizar o controle de dor, promoção de conforto,
independência, autonomia, prevenção de agravos e de incapacidades, ativação de recursos emocionais e sociais de enfrentamento do processo de adoecimento, o
apoio a(#38)#768; família e aos cuidadores.

OBJETIVOS Caracterizar a assistência fisioterapêutica em pacientes pediátricos em cuidados paliativos.

METODOLOGIA

Foram realizadas buscas nas seguintes bases de dados: LILACS – Bireme (Base de dados da literatura Latino Americana em Ciências da Saúde), MEDLINE – Índex
Medicus (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), SciELO (Scientific Eletronic Library Online), PubMed (mantido pela National Library of Medicine) e
PEDro (Physiotherapy Evidence Database)”. Foram incluídos todos os artigos indexados independente do período de publicação, com delineamento experimental,
ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudo de caso e revisão de literatura, sem restrição de língua a partir dos Descritores em Ciências da Saúde
“Fisioterapia”, “Pediatria”, e “Cuidados paliativos”.

RESULTADOS

Foram localizados 141 artigos nas bases de dados e 9 artigos selecionados, de acordo com critérios de inclusão, sendo 1 relato de caso, 1 revisão sistemática sem
metanálise, 2 abordando sobre perspectivas paternas dos filhos em cuidados paliativos e 5 sobre intervenções fisioterapêuticas em crianças em cuidados
paliativos. Oito trabalhos foram desenvolvidos na Europa e 1 nos Estados Unidos da América. Seis trabalhos (67%) apresentaram abordagens em pacientes com
diagnostico oncológicos, 1 trabalho (11,12%) sobre doença neuromusculares e 2 (22,23%) não descreveram o diagnóstico da população estudada. Seis trabalhos
(67%) foram desenvolvidos em ambiente hospitalar e 3(33,43%) a domicílio. As técnicas de fisioterapia descritas foram reabilitação neuromotora, respiratória, uso de
ventilação não-invasiva, massagem relaxantes e realidade virtual.

CONCLUSOES
Estudos científicos sobre a assistência fisioterapêutica na população pediátrica em cuidados paliativos com desenhos metodológicos detalhados e resultados
estatisticamente significantes são escassos na literatura.

REFERENCIAS
1 Nickel, L; Oliari, L; Vesco, S; Padilha, M. Grupos de pesquisa em cuidados paliativos: a realidade brasileira de 1994 a 2014. 2016;20(1):70-76. doi:10.5935/1414-
8145.20160010 2 Organização Mundial da Saúde (OMS). [internet]. São Paulo; 2002. [acesso em 2020 ago 27]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/. 3
Organização Mundial da Saúde (OMS). [internet]. São Paulo; 1998. [acesso em 2020 ago 27]. Disponível em: https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
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TITULO Construção cultural nos estudos gênero no Brasil: Patrimônio e mulheres ceramistas do vale do Jequitinhonha

INTRODUCAO

INTRODUÇÃO: As questões ligadas aos estudos de gênero no Brasil vêm aumentando em todas as áreas das humanidades. A partir da década de 1930, com a
ascensão dos movimentos feministas nos estudos historiográficos, ampliaram-se, em larga escala, os objetos de pesquisa sobre gênero e, cada vez mais, os
estudos culturais emergiram e propiciaram transformações no campo epistemológico nas últimas décadas. Escolhemos problematizar as mulheres artesãs do Vale
do Jequitinhonha, pois este estudo de caso traz elementos importantes sobre a construção das identidades locais femininas e masculinas de um ponto de vista
fluido ligado às questões sociais, às questões culturais, questões de herança histórica, questões espaciais e de ofício.

OBJETIVOS OBJETIVO: Trazer à tona as discussões sobre os estudos de gênero e sua construção cultural no Brasil, conjuntamente com estudos patrimoniais.

METODOLOGIA

METODOLOGIA: Como material: As comunidades de mulheres artesãs do vale do Jequitinhonha, que estão inseridas na contemporaneidade e na construção de seu
próprio repertório em uma comunidade longe das grandes metrópoles e centros urbanos. Como método: Os estudos de caso das mulheres artesãs ceramistas
Bonequeiras do Jequitinhonha, que enquadram-nas em um movimento de tradições, identidade e pertencimento promovido pelo legado material e imaterial. Ou seja,
é pelo ofício de “moldar o barro” e da construção das memórias e linguagem oral, que se dão a sustentação e a valorização para este legado e para as construções
identitárias de pertencimento.

RESULTADOS
RESULTADO E DISCUSSÃO: As mulheres ceramistas da região provocam a discussão de caráter plástico das identidades nada marcadas. A troca de papeis sociais e
de gênero são constantes, apesar da tão cristalizada “comunidade pater familias”, consolidada no sexo como determinante de funções bem marcadas e setorizadas

CONCLUSOES
CONCLUSÃO: No caso das mulheres artesãs ceramistas da região do Jequitinhonha há uma quebra de paradigmas, de fronteiras e de barreiras assimétricas de
função de ofício e construção de gênero, oscilando entre o tradicionalismo paternalista de funções fixas e o fluido e dinâmico sistema social das demandas
cotidianas econômicas.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: BAUMAN, Z. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1998. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989. __________.
Razões práticas: sobre a teoria da ação. Papirus Editora, 1996. ___________. La domination masculine. Actes de la Recherche, n. 84, setembro de 1990, p. 8-9.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. FOUCAULT, M. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Editora
Graal, 1997. FOUCAULT, Michel et al. Microfísica do poder, v. 14, p. 1-14, 1979. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 7a ed. Rio de Janeiro:
DP(#38)A, 2002
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TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE

INTRODUCAO

A grande utilização de ambientes virtuais, permite hoje em dia, que atividades de todos os tipos que envolvem informações sejam exercidas em rede, criando
possibilidades de violação da privacidade causada pela grande exposição de empresas e usuários, gerando a necessidade de segurança para ambientes interligados
com a internet, desde os domésticos até os empresariais. O imenso fluxo de informações compartilhadas vai desde dados pessoais, até dados sigilosos de grandes
empresas públicas e privadas, que, se forem roubados, podem resultar em prejuízos enormes.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: compreender a engenharia social para roubo de dados; identificar os principais profissionais atuantes e os meios utilizados para
invasões; compreender conceitos de segurança da informação e suas implicações; analisar casos de violação à segurança de forma a entender o modelo defensivo
adotado pelas empresas.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica de referenciais teóricos em livros e artigos científicos sobre Segurança da Informação e de Dados, além de ataques hackers
envolvendo instituições bancárias, apresentando técnicas de ataques, como as instituições podem se defender, e qual é a percepção dos executivos brasileiros e
empresas de segurança da informação sobre o assunto. Utilizou-se também o curso de Introdução à Segurança Cibernética oferecido em parceria CISCO/SENAI-SP,
em plataforma digital, tomando o material como texto construtivo do trabalho.

RESULTADOS

Buscou-se apresentar como as informações das pessoas e empresas estão mais expostas e vulneráveis na rede. Terada (2008) traz alternativas, para problemas de
segurança, como, os vários tipos de criptografias para serem implantadas de maneira eficiente, tratando-as como criptossistemas. Casos de defesa em Bancos
contra hackers que utilizam técnicas de invasão, precisam ser aprimoradas; Santaella (2018), mostra que: “O Brasil é um dos líderes mundiais em ataques digitais,
especialmente no quesito de roubo de dados e senhas de acesso a serviços bancários”. Bancos estão adotando técnicas de cloud para controles de acesso. A
técnica de cloud permite ampliar a segurança e bloquear os invasores em seus pontos de origem.

CONCLUSOES

Apresentou-se a complexidade para a construção da segurança da informação, a base de segregação de diferentes profissionais e suas atuações, assim como
técnicas, e os diferentes tipos de códigos maliciosos que constroem um ataque. Este projeto constitui-se um documento informativo, que traz maior compreensão
dos conceitos de segurança virtual, buscando o despertar do interesse individual e coletivo acerca de sua própria segurança online, esperando que o leitor,
questione-se, onde estão os meus dados? Eles estão seguros? E assim busque por mais informações para sua proteção online.

REFERENCIAS

CISCO ADVISOR. Veja como foi a invasão ao banco J.P. Morgan, o maior dos E.U.A. Disponível em:https://www.cisoadvisor.com.br/veja-como-foi-invasao-ao-banco-
jp-morgan-o-maior-dos-eua/. Acesso em:30/09/2020. HINTZBERGEN, Jule et al. Fundamentos de Segurança da Informação - com base na ISO 27001 e na ISO
27002. São Paulo: Editora Brasport, 2018. SANTAELLA, Lucia; Cacofonia Nas Redes, São Paulo:Editora Educ, 2018. TERADA, Routo. Segurança de Dados: 2. ed. São
Paulo: Editora: Edgard Blucher, 2008.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE

INTRODUCAO

A grande utilização de ambientes virtuais, permite hoje em dia, que atividades de todos os tipos que envolvem informações sejam exercidas em rede, criando
possibilidades de violação da privacidade causada pela grande exposição de empresas e usuários, gerando a necessidade de segurança para ambientes interligados
com a internet, desde os domésticos até os empresariais. O imenso fluxo de informações compartilhadas vai desde dados pessoais, até dados sigilosos de grandes
empresas públicas e privadas, que, se forem roubados, podem resultar em prejuízos enormes.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: compreender a engenharia social para roubo de dados; identificar os principais profissionais atuantes e os meios utilizados para
invasões; compreender conceitos de segurança da informação e suas implicações; analisar casos de violação à segurança de forma a entender o modelo defensivo
adotado pelas empresas.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica de referenciais teóricos em livros e artigos científicos sobre Segurança da Informação e de Dados, além de ataques hackers
envolvendo instituições bancárias, apresentando técnicas de ataques, como as instituições podem se defender, e qual é a percepção dos executivos brasileiros e
empresas de segurança da informação sobre o assunto. Utilizou-se também o curso de Introdução à Segurança Cibernética oferecido em parceria CISCO/SENAI-SP,
em plataforma digital, tomando o material como texto construtivo do trabalho.

RESULTADOS

Buscou-se apresentar como as informações das pessoas e empresas estão mais expostas e vulneráveis na rede. Terada (2008) traz alternativas, para problemas de
segurança, como, os vários tipos de criptografias para serem implantadas de maneira eficiente, tratando-as como criptossistemas. Casos de defesa em Bancos
contra hackers que utilizam técnicas de invasão, precisam ser aprimoradas; Santaella (2018), mostra que: “O Brasil é um dos líderes mundiais em ataques digitais,
especialmente no quesito de roubo de dados e senhas de acesso a serviços bancários”. Bancos estão adotando técnicas de cloud para controles de acesso. A
técnica de cloud permite ampliar a segurança e bloquear os invasores em seus pontos de origem.

CONCLUSOES

Apresentou-se a complexidade para a construção da segurança da informação, a base de segregação de diferentes profissionais e suas atuações, assim como
técnicas, e os diferentes tipos de códigos maliciosos que constroem um ataque. Este projeto constitui-se um documento informativo, que traz maior compreensão
dos conceitos de segurança virtual, buscando o despertar do interesse individual e coletivo acerca de sua própria segurança online, esperando que o leitor,
questione-se, onde estão os meus dados? Eles estão seguros? E assim busque por mais informações para sua proteção online.

REFERENCIAS

CISCO ADVISOR. Veja como foi a invasão ao banco J.P. Morgan, o maior dos E.U.A. Disponível em:https://www.cisoadvisor.com.br/veja-como-foi-invasao-ao-banco-
jp-morgan-o-maior-dos-eua/. Acesso em:30/09/2020. HINTZBERGEN, Jule et al. Fundamentos de Segurança da Informação - com base na ISO 27001 e na ISO
27002. São Paulo: Editora Brasport, 2018. SANTAELLA, Lucia; Cacofonia Nas Redes, São Paulo:Editora Educ, 2018. TERADA, Routo. Segurança de Dados: 2. ed. São
Paulo: Editora: Edgard Blucher, 2008.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE

INTRODUCAO

A grande utilização de ambientes virtuais, permite hoje em dia, que atividades de todos os tipos que envolvem informações sejam exercidas em rede, criando
possibilidades de violação da privacidade causada pela grande exposição de empresas e usuários, gerando a necessidade de segurança para ambientes interligados
com a internet, desde os domésticos até os empresariais. O imenso fluxo de informações compartilhadas vai desde dados pessoais, até dados sigilosos de grandes
empresas públicas e privadas, que, se forem roubados, podem resultar em prejuízos enormes.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: compreender a engenharia social para roubo de dados; identificar os principais profissionais atuantes e os meios utilizados para
invasões; compreender conceitos de segurança da informação e suas implicações; analisar casos de violação à segurança de forma a entender o modelo defensivo
adotado pelas empresas.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica de referenciais teóricos em livros e artigos científicos sobre Segurança da Informação e de Dados, além de ataques hackers
envolvendo instituições bancárias, apresentando técnicas de ataques, como as instituições podem se defender, e qual é a percepção dos executivos brasileiros e
empresas de segurança da informação sobre o assunto. Utilizou-se também o curso de Introdução à Segurança Cibernética oferecido em parceria CISCO/SENAI-SP,
em plataforma digital, tomando o material como texto construtivo do trabalho.

RESULTADOS

Buscou-se apresentar como as informações das pessoas e empresas estão mais expostas e vulneráveis na rede. Terada (2008) traz alternativas, para problemas de
segurança, como, os vários tipos de criptografias para serem implantadas de maneira eficiente, tratando-as como criptossistemas. Casos de defesa em Bancos
contra hackers que utilizam técnicas de invasão, precisam ser aprimoradas; Santaella (2018), mostra que: “O Brasil é um dos líderes mundiais em ataques digitais,
especialmente no quesito de roubo de dados e senhas de acesso a serviços bancários”. Bancos estão adotando técnicas de cloud para controles de acesso. A
técnica de cloud permite ampliar a segurança e bloquear os invasores em seus pontos de origem.

CONCLUSOES

Apresentou-se a complexidade para a construção da segurança da informação, a base de segregação de diferentes profissionais e suas atuações, assim como
técnicas, e os diferentes tipos de códigos maliciosos que constroem um ataque. Este projeto constitui-se um documento informativo, que traz maior compreensão
dos conceitos de segurança virtual, buscando o despertar do interesse individual e coletivo acerca de sua própria segurança online, esperando que o leitor,
questione-se, onde estão os meus dados? Eles estão seguros? E assim busque por mais informações para sua proteção online.

REFERENCIAS

CISCO ADVISOR. Veja como foi a invasão ao banco J.P. Morgan, o maior dos E.U.A. Disponível em:https://www.cisoadvisor.com.br/veja-como-foi-invasao-ao-banco-
jp-morgan-o-maior-dos-eua/. Acesso em:30/09/2020. HINTZBERGEN, Jule et al. Fundamentos de Segurança da Informação - com base na ISO 27001 e na ISO
27002. São Paulo: Editora Brasport, 2018. SANTAELLA, Lucia; Cacofonia Nas Redes, São Paulo:Editora Educ, 2018. TERADA, Routo. Segurança de Dados: 2. ed. São
Paulo: Editora: Edgard Blucher, 2008.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE

INTRODUCAO

A grande utilização de ambientes virtuais, permite hoje em dia, que atividades de todos os tipos que envolvem informações sejam exercidas em rede, criando
possibilidades de violação da privacidade causada pela grande exposição de empresas e usuários, gerando a necessidade de segurança para ambientes interligados
com a internet, desde os domésticos até os empresariais. O imenso fluxo de informações compartilhadas vai desde dados pessoais, até dados sigilosos de grandes
empresas públicas e privadas, que, se forem roubados, podem resultar em prejuízos enormes.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: compreender a engenharia social para roubo de dados; identificar os principais profissionais atuantes e os meios utilizados para
invasões; compreender conceitos de segurança da informação e suas implicações; analisar casos de violação à segurança de forma a entender o modelo defensivo
adotado pelas empresas.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica de referenciais teóricos em livros e artigos científicos sobre Segurança da Informação e de Dados, além de ataques hackers
envolvendo instituições bancárias, apresentando técnicas de ataques, como as instituições podem se defender, e qual é a percepção dos executivos brasileiros e
empresas de segurança da informação sobre o assunto. Utilizou-se também o curso de Introdução à Segurança Cibernética oferecido em parceria CISCO/SENAI-SP,
em plataforma digital, tomando o material como texto construtivo do trabalho.

RESULTADOS

Buscou-se apresentar como as informações das pessoas e empresas estão mais expostas e vulneráveis na rede. Terada (2008) traz alternativas, para problemas de
segurança, como, os vários tipos de criptografias para serem implantadas de maneira eficiente, tratando-as como criptossistemas. Casos de defesa em Bancos
contra hackers que utilizam técnicas de invasão, precisam ser aprimoradas; Santaella (2018), mostra que: “O Brasil é um dos líderes mundiais em ataques digitais,
especialmente no quesito de roubo de dados e senhas de acesso a serviços bancários”. Bancos estão adotando técnicas de cloud para controles de acesso. A
técnica de cloud permite ampliar a segurança e bloquear os invasores em seus pontos de origem.

CONCLUSOES

Apresentou-se a complexidade para a construção da segurança da informação, a base de segregação de diferentes profissionais e suas atuações, assim como
técnicas, e os diferentes tipos de códigos maliciosos que constroem um ataque. Este projeto constitui-se um documento informativo, que traz maior compreensão
dos conceitos de segurança virtual, buscando o despertar do interesse individual e coletivo acerca de sua própria segurança online, esperando que o leitor,
questione-se, onde estão os meus dados? Eles estão seguros? E assim busque por mais informações para sua proteção online.

REFERENCIAS

CISCO ADVISOR. Veja como foi a invasão ao banco J.P. Morgan, o maior dos E.U.A. Disponível em:https://www.cisoadvisor.com.br/veja-como-foi-invasao-ao-banco-
jp-morgan-o-maior-dos-eua/. Acesso em:30/09/2020. HINTZBERGEN, Jule et al. Fundamentos de Segurança da Informação - com base na ISO 27001 e na ISO
27002. São Paulo: Editora Brasport, 2018. SANTAELLA, Lucia; Cacofonia Nas Redes, São Paulo:Editora Educ, 2018. TERADA, Routo. Segurança de Dados: 2. ed. São
Paulo: Editora: Edgard Blucher, 2008.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE

INTRODUCAO

A grande utilização de ambientes virtuais, permite hoje em dia, que atividades de todos os tipos que envolvem informações sejam exercidas em rede, criando
possibilidades de violação da privacidade causada pela grande exposição de empresas e usuários, gerando a necessidade de segurança para ambientes interligados
com a internet, desde os domésticos até os empresariais. O imenso fluxo de informações compartilhadas vai desde dados pessoais, até dados sigilosos de grandes
empresas públicas e privadas, que, se forem roubados, podem resultar em prejuízos enormes.

OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa são: compreender a engenharia social para roubo de dados; identificar os principais profissionais atuantes e os meios utilizados para
invasões; compreender conceitos de segurança da informação e suas implicações; analisar casos de violação à segurança de forma a entender o modelo defensivo
adotado pelas empresas.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica de referenciais teóricos em livros e artigos científicos sobre Segurança da Informação e de Dados, além de ataques hackers
envolvendo instituições bancárias, apresentando técnicas de ataques, como as instituições podem se defender, e qual é a percepção dos executivos brasileiros e
empresas de segurança da informação sobre o assunto. Utilizou-se também o curso de Introdução à Segurança Cibernética oferecido em parceria CISCO/SENAI-SP,
em plataforma digital, tomando o material como texto construtivo do trabalho.

RESULTADOS

Buscou-se apresentar como as informações das pessoas e empresas estão mais expostas e vulneráveis na rede. Terada (2008) traz alternativas, para problemas de
segurança, como, os vários tipos de criptografias para serem implantadas de maneira eficiente, tratando-as como criptossistemas. Casos de defesa em Bancos
contra hackers que utilizam técnicas de invasão, precisam ser aprimoradas; Santaella (2018), mostra que: “O Brasil é um dos líderes mundiais em ataques digitais,
especialmente no quesito de roubo de dados e senhas de acesso a serviços bancários”. Bancos estão adotando técnicas de cloud para controles de acesso. A
técnica de cloud permite ampliar a segurança e bloquear os invasores em seus pontos de origem.

CONCLUSOES

Apresentou-se a complexidade para a construção da segurança da informação, a base de segregação de diferentes profissionais e suas atuações, assim como
técnicas, e os diferentes tipos de códigos maliciosos que constroem um ataque. Este projeto constitui-se um documento informativo, que traz maior compreensão
dos conceitos de segurança virtual, buscando o despertar do interesse individual e coletivo acerca de sua própria segurança online, esperando que o leitor,
questione-se, onde estão os meus dados? Eles estão seguros? E assim busque por mais informações para sua proteção online.

REFERENCIAS

CISCO ADVISOR. Veja como foi a invasão ao banco J.P. Morgan, o maior dos E.U.A. Disponível em:https://www.cisoadvisor.com.br/veja-como-foi-invasao-ao-banco-
jp-morgan-o-maior-dos-eua/. Acesso em:30/09/2020. HINTZBERGEN, Jule et al. Fundamentos de Segurança da Informação - com base na ISO 27001 e na ISO
27002. São Paulo: Editora Brasport, 2018. SANTAELLA, Lucia; Cacofonia Nas Redes, São Paulo:Editora Educ, 2018. TERADA, Routo. Segurança de Dados: 2. ed. São
Paulo: Editora: Edgard Blucher, 2008.
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TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas a patologias dermatológicas na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde (ICSAP) representam importante indicador do cuidado em saúde. A alta prevalência das doenças
de pele e a grande procura pela especialidade evidenciam a relevância da Dermatologia nos atendimentos na rede do Sistema Único de Saúde, assim como, é
necessário promover a prevenção. A importância e papel dos conhecimentos da Dermatologia na prática clínica do médico generalista, o que constitui um elemento
a ser valorizado na formação médica e na educação continuada.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á patologias dermatológicas na
cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e retrospectivo por das fichas de autorização das internações hospitalares por causas sensíveis à atenção primária nos
serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.
Resolução 466/12 dispensa aprovação no CEP por ser dados de domínio público.

RESULTADOS
No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primaria (ICSAP), destas 32.445 foram relacionadas à doenças dermatológicas
(infecções de pele e tecido subcutâneo), sendo então responsáveis por 7,13% de tais internações. Entre elas, destacam-se: celulite correspondendo à 2,7%, seguida
de erisipela com 2%, abcessos cutâneos furúnculo e carbúnculo com 1,2% e o restante (1,23%) por outras infecções local de pele e tecido subcutâneo.

CONCLUSOES

Mesmo podendo ser evitadas e prevenidas as internações por causas sensíveis à atenção primaria (ICSAP) continuam sendo um grave problema de saúde publica
brasileiro. Dentre elas pode-se destacar as infecções de pele e tecido subcutâneo. Tal fato evidencia a necessidade de politicas publicas transversais de promoção à
saúde, prevenção de doenças e agravos, além de tratamentos adequados, efetivo e reabilitação (se necessário) em nível ambulatorial da atenção primaria
objetivando uma redução das hospitalizações.

REFERENCIAS

Alfradique ME, Bonolo PF, Dourado I, Lima-Costa MF, Macinko J, Mendonça CS, Oliveira VB, Sampaio LFR, De Simoni C, Turci MA. Internações por condições
sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP-Brasil). Cad Saúde
Pública 2009; 25(6):1337-1349. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008. Define a Lista Brasileira de
Condições Sensíveis à Atenção Primária. Diário Oficial da União 2008; 18 abr. Ceccon RF, Meneghel SN, Viecili PRN. Internações por condições sensíveis à atenção
primária e ampliação da Saúde da Família no Brasil: um estudo ecológico. Rev Bras Epidemiol 2014; 17(4):968-977. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020.
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Jayme de Oliveira Filho Cintia Leci Rodrigues FLÁVIA NARANJO RAVELLI

TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas a patologias dermatológicas na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde (ICSAP) representam importante indicador do cuidado em saúde. A alta prevalência das doenças
de pele e a grande procura pela especialidade evidenciam a relevância da Dermatologia nos atendimentos na rede do Sistema Único de Saúde, assim como, é
necessário promover a prevenção. A importância e papel dos conhecimentos da Dermatologia na prática clínica do médico generalista, o que constitui um elemento
a ser valorizado na formação médica e na educação continuada.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á patologias dermatológicas na
cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e retrospectivo por das fichas de autorização das internações hospitalares por causas sensíveis à atenção primária nos
serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.
Resolução 466/12 dispensa aprovação no CEP por ser dados de domínio público.

RESULTADOS
No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primaria (ICSAP), destas 32.445 foram relacionadas à doenças dermatológicas
(infecções de pele e tecido subcutâneo), sendo então responsáveis por 7,13% de tais internações. Entre elas, destacam-se: celulite correspondendo à 2,7%, seguida
de erisipela com 2%, abcessos cutâneos furúnculo e carbúnculo com 1,2% e o restante (1,23%) por outras infecções local de pele e tecido subcutâneo.

CONCLUSOES

Mesmo podendo ser evitadas e prevenidas as internações por causas sensíveis à atenção primaria (ICSAP) continuam sendo um grave problema de saúde publica
brasileiro. Dentre elas pode-se destacar as infecções de pele e tecido subcutâneo. Tal fato evidencia a necessidade de politicas publicas transversais de promoção à
saúde, prevenção de doenças e agravos, além de tratamentos adequados, efetivo e reabilitação (se necessário) em nível ambulatorial da atenção primaria
objetivando uma redução das hospitalizações.

REFERENCIAS

Alfradique ME, Bonolo PF, Dourado I, Lima-Costa MF, Macinko J, Mendonça CS, Oliveira VB, Sampaio LFR, De Simoni C, Turci MA. Internações por condições
sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP-Brasil). Cad Saúde
Pública 2009; 25(6):1337-1349. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008. Define a Lista Brasileira de
Condições Sensíveis à Atenção Primária. Diário Oficial da União 2008; 18 abr. Ceccon RF, Meneghel SN, Viecili PRN. Internações por condições sensíveis à atenção
primária e ampliação da Saúde da Família no Brasil: um estudo ecológico. Rev Bras Epidemiol 2014; 17(4):968-977. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020.
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Jayme de Oliveira Filho Cintia Leci Rodrigues FLÁVIA NARANJO RAVELLI

TITULO Internações por causas sensíveis à atenção primaria relacionadas a patologias dermatológicas na cidade de São Paulo, 2015-2019.

INTRODUCAO

As internações por condições sensíveis à Atenção Primária à Saúde (ICSAP) representam importante indicador do cuidado em saúde. A alta prevalência das doenças
de pele e a grande procura pela especialidade evidenciam a relevância da Dermatologia nos atendimentos na rede do Sistema Único de Saúde, assim como, é
necessário promover a prevenção. A importância e papel dos conhecimentos da Dermatologia na prática clínica do médico generalista, o que constitui um elemento
a ser valorizado na formação médica e na educação continuada.

OBJETIVOS
Analisar as tendências das principais causas de internações hospitalares entre aquelas sensíveis à atenção primária relacionadas á patologias dermatológicas na
cidade de são Paulo.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e retrospectivo por das fichas de autorização das internações hospitalares por causas sensíveis à atenção primária nos
serviços hospitalares do Sistema Único de Saúde, da população residente na cidade de São Paulo. O período estudado foi de janeiro de 2015 à dezembro de 2019.
Resolução 466/12 dispensa aprovação no CEP por ser dados de domínio público.

RESULTADOS
No período estudado ocorreram 454.874 internações por causas sensíveis à atenção primaria (ICSAP), destas 32.445 foram relacionadas à doenças dermatológicas
(infecções de pele e tecido subcutâneo), sendo então responsáveis por 7,13% de tais internações. Entre elas, destacam-se: celulite correspondendo à 2,7%, seguida
de erisipela com 2%, abcessos cutâneos furúnculo e carbúnculo com 1,2% e o restante (1,23%) por outras infecções local de pele e tecido subcutâneo.

CONCLUSOES

Mesmo podendo ser evitadas e prevenidas as internações por causas sensíveis à atenção primaria (ICSAP) continuam sendo um grave problema de saúde publica
brasileiro. Dentre elas pode-se destacar as infecções de pele e tecido subcutâneo. Tal fato evidencia a necessidade de politicas publicas transversais de promoção à
saúde, prevenção de doenças e agravos, além de tratamentos adequados, efetivo e reabilitação (se necessário) em nível ambulatorial da atenção primaria
objetivando uma redução das hospitalizações.

REFERENCIAS

Alfradique ME, Bonolo PF, Dourado I, Lima-Costa MF, Macinko J, Mendonça CS, Oliveira VB, Sampaio LFR, De Simoni C, Turci MA. Internações por condições
sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP-Brasil). Cad Saúde
Pública 2009; 25(6):1337-1349. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008. Define a Lista Brasileira de
Condições Sensíveis à Atenção Primária. Diário Oficial da União 2008; 18 abr. Ceccon RF, Meneghel SN, Viecili PRN. Internações por condições sensíveis à atenção
primária e ampliação da Saúde da Família no Brasil: um estudo ecológico. Rev Bras Epidemiol 2014; 17(4):968-977. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações
Hospitalares – SIH/SUS. Disponível em (#60)www.datasus.gov.br(#62) . Acesso em 02 out. 2020.
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Paula Oliveira Silva

TITULO O Luto - compreensão cogntivo-comportamental do Filme "7 minutos depois da meia noite".

INTRODUCAO
O luto é um fenômeno universal, decorrente de perdas e envolve diversas reações voltadas à adaptação e a nova realidade com que o enlutado se depara. Apesar da
morte fazer parte do desenvolvimento humano, é preciso uma educação psicossocial para estarmos aptos a enfrentar esse evento, e enquanto profissionais da área
da saúde, auxiliar os indivíduos que sofrem no contexto da morte e o morrer, faz parte do luto entristecer-se e lamentar sua perda.

OBJETIVOS Realizar uma compreensão cognitivo-comportamental do personagem Conor.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo de caso de análise de obra de ficcional do personagem Conor, do filme “Sete minutos depois da meia-noite”, revisando na literatura pesquisas
na abordagem da psicologia cognitivo-comportamental. A análise atribuída foi elaborada por meio de cenas e diálogos, onde é enfatizado os pensamentos,
comportamentos e emoções do personagem Conor.

RESULTADOS

A análise cognitivo-comportamental é focada no personagem Conor, um adolescente de 12 anos, estudante do ensino fundamental, filho de pais eram separados,
residente com a mãe. Uma mulher jovem que enfrentou um câncer em estágio terminal. O estresse decorrente deste contexto traz importante prejuízo no
funcionamento social de Conor. Ao receber a notícia de que sua mãe não será curada, seu pensamento automático foi o de “ser uma má pessoa e não fazer nada
para ajudá-la”, com decorrente emoção predominante de medo e culpa; o comportamento foi de fugir para o cemitério. No processo de luto não é incomum
pensamentos disfuncionais, que direcionam para ideias de culpa e desamparo. Uma das estratégias que pode ser utilizada para reestruturar estes pensamentos é o
“Questionamento socrático”, em que é possível questionar esses pensamentos, de forma a buscar uma melhor adaptabilidade a situação adversa.

CONCLUSOES
Situações de crise e situações de perda de um ente querido podem ser ativadoras de crenças disfuncionais. Questionar os pensamentos disfuncionais, reconhecer a
realidade é movimentar-se para a aceitação e a superação do luto.

REFERENCIAS
REFERÊNCIAS: 1. Beck, J. (1997). Terapia Cognitiva: Teoria e Prática. Porto Alegre: Artes Médicas. 2. Dattillio, F.M., (#38) Freeman, A. (2004). Estratégias cognitivo
comportamentais de intervenção em situações de crise (M. A. V. Veronese, Trad.). Porto Alegre: Artmed. 3. Crepaildi, M.A., (#38) Lisboa, M. L. (2003). Ritual de
despedida em familiars de pacientes com prognóstico reservado. Paidéia.
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TITULO Análise do Processo Seletivo sob a abordagem de competências de uma empresa de TI – IBM.

INTRODUCAO

A International Business Machines Corporation(IBM) é uma das maiores empresas de TI do mundo. É líder em soluções completas de TI, que envolvem serviços de
tecnologia e consultoria, softwares de colaboração e análise preditiva, desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, além dos mais avançados servidores e
supercomputadores do mundo. Com aproximadamente 427.000 funcionários atuando em 170 países. Dado sua relevância no Segmento da Tecnologia e número de
colaboradores, ressaltamos a importância da abordagem de competências no processo seletivo oportunizando a contratação do melhor perfil de candidato para vaga
em aberto. O conceito de competências segundo Fleury e Fleury (2001), Gurgel (2018) e Fernandes (2007) possibilita a assertividade da contratação do melhor
candidato para integrar o quadro de colaboradores analisando conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivo analisar as etapas do processo seletivo observando se os critérios abrangem a avaliação de conhecimentos (escolaridade) e
comportamento (habilidades e atitudes), aspectos que definem o conceito de competências.

METODOLOGIA
A metodologia do estudo faz uma abordagem qualitativa a partir da busca, análise e interpretação dos anúncios de vagas da empresa no site LinkedIn, além de
entrevista exploratória com colaborador da empresa indagando sobre as etapas do processo seletivo. Foram realizadas buscas bibliográficas a partir de artigos no
site Scielo, em busca da palavra competências.

RESULTADOS

As vagas analisadas, anunciadas no LinkedIn (application developer, mobile developer e Infrastructure specialist) exploram conhecimento e comportamentos
esperados do candidato. Tais aspectos também foram observados no relato da colaboradora que informou haver várias etapas no processo seletivo, iniciando com a
triagem de currículos, analisando a escolaridade e habilidades indicadas. Havendo a classificação pelo critério triagem, o candidato segue para entrevista (realizada
de modo virtual) analisando as reações do candidato sob o aspecto comportamental e eventualmente (se desejável na vaga) testes técnicos. A ultima etapa é a
entrevista com o gerente ou supervisor que também avalia postura e conhecimento técnico.

CONCLUSOES
Ao final da análise é possível observar que a empresa faz uma abordagem de competências, desde o anúncio da vaga observada no site LinkedIn, passando pelas
etapas de triagem e entrevistas do processo seletivo até a admissão do candidato. Essa abordagem possibilita a análise em detalhes do melhor candidato para a
vaga em aberto, direcionando para o sucesso do processo seletivo.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em . acessos em 22
set. 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .
Available from . access on 22 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por
competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p.
16-29, Mar. 2018 . Available from . access on 22 Sept. 2020. Epub June 22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga

TITULO Análise do Processo Seletivo sob a abordagem de competências de uma empresa de TI – IBM.

INTRODUCAO

A International Business Machines Corporation(IBM) é uma das maiores empresas de TI do mundo. É líder em soluções completas de TI, que envolvem serviços de
tecnologia e consultoria, softwares de colaboração e análise preditiva, desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, além dos mais avançados servidores e
supercomputadores do mundo. Com aproximadamente 427.000 funcionários atuando em 170 países. Dado sua relevância no Segmento da Tecnologia e número de
colaboradores, ressaltamos a importância da abordagem de competências no processo seletivo oportunizando a contratação do melhor perfil de candidato para vaga
em aberto. O conceito de competências segundo Fleury e Fleury (2001), Gurgel (2018) e Fernandes (2007) possibilita a assertividade da contratação do melhor
candidato para integrar o quadro de colaboradores analisando conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivo analisar as etapas do processo seletivo observando se os critérios abrangem a avaliação de conhecimentos (escolaridade) e
comportamento (habilidades e atitudes), aspectos que definem o conceito de competências.

METODOLOGIA
A metodologia do estudo faz uma abordagem qualitativa a partir da busca, análise e interpretação dos anúncios de vagas da empresa no site LinkedIn, além de
entrevista exploratória com colaborador da empresa indagando sobre as etapas do processo seletivo. Foram realizadas buscas bibliográficas a partir de artigos no
site Scielo, em busca da palavra competências.

RESULTADOS

As vagas analisadas, anunciadas no LinkedIn (application developer, mobile developer e Infrastructure specialist) exploram conhecimento e comportamentos
esperados do candidato. Tais aspectos também foram observados no relato da colaboradora que informou haver várias etapas no processo seletivo, iniciando com a
triagem de currículos, analisando a escolaridade e habilidades indicadas. Havendo a classificação pelo critério triagem, o candidato segue para entrevista (realizada
de modo virtual) analisando as reações do candidato sob o aspecto comportamental e eventualmente (se desejável na vaga) testes técnicos. A ultima etapa é a
entrevista com o gerente ou supervisor que também avalia postura e conhecimento técnico.

CONCLUSOES
Ao final da análise é possível observar que a empresa faz uma abordagem de competências, desde o anúncio da vaga observada no site LinkedIn, passando pelas
etapas de triagem e entrevistas do processo seletivo até a admissão do candidato. Essa abordagem possibilita a análise em detalhes do melhor candidato para a
vaga em aberto, direcionando para o sucesso do processo seletivo.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em . acessos em 22
set. 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .
Available from . access on 22 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por
competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p.
16-29, Mar. 2018 . Available from . access on 22 Sept. 2020. Epub June 22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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Andrea Cristina Micchelucci Malanga

TITULO Análise do Processo Seletivo sob a abordagem de competências de uma empresa de TI – IBM.

INTRODUCAO

A International Business Machines Corporation(IBM) é uma das maiores empresas de TI do mundo. É líder em soluções completas de TI, que envolvem serviços de
tecnologia e consultoria, softwares de colaboração e análise preditiva, desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, além dos mais avançados servidores e
supercomputadores do mundo. Com aproximadamente 427.000 funcionários atuando em 170 países. Dado sua relevância no Segmento da Tecnologia e número de
colaboradores, ressaltamos a importância da abordagem de competências no processo seletivo oportunizando a contratação do melhor perfil de candidato para vaga
em aberto. O conceito de competências segundo Fleury e Fleury (2001), Gurgel (2018) e Fernandes (2007) possibilita a assertividade da contratação do melhor
candidato para integrar o quadro de colaboradores analisando conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivo analisar as etapas do processo seletivo observando se os critérios abrangem a avaliação de conhecimentos (escolaridade) e
comportamento (habilidades e atitudes), aspectos que definem o conceito de competências.

METODOLOGIA
A metodologia do estudo faz uma abordagem qualitativa a partir da busca, análise e interpretação dos anúncios de vagas da empresa no site LinkedIn, além de
entrevista exploratória com colaborador da empresa indagando sobre as etapas do processo seletivo. Foram realizadas buscas bibliográficas a partir de artigos no
site Scielo, em busca da palavra competências.

RESULTADOS

As vagas analisadas, anunciadas no LinkedIn (application developer, mobile developer e Infrastructure specialist) exploram conhecimento e comportamentos
esperados do candidato. Tais aspectos também foram observados no relato da colaboradora que informou haver várias etapas no processo seletivo, iniciando com a
triagem de currículos, analisando a escolaridade e habilidades indicadas. Havendo a classificação pelo critério triagem, o candidato segue para entrevista (realizada
de modo virtual) analisando as reações do candidato sob o aspecto comportamental e eventualmente (se desejável na vaga) testes técnicos. A ultima etapa é a
entrevista com o gerente ou supervisor que também avalia postura e conhecimento técnico.

CONCLUSOES
Ao final da análise é possível observar que a empresa faz uma abordagem de competências, desde o anúncio da vaga observada no site LinkedIn, passando pelas
etapas de triagem e entrevistas do processo seletivo até a admissão do candidato. Essa abordagem possibilita a análise em detalhes do melhor candidato para a
vaga em aberto, direcionando para o sucesso do processo seletivo.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em . acessos em 22
set. 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .
Available from . access on 22 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por
competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p.
16-29, Mar. 2018 . Available from . access on 22 Sept. 2020. Epub June 22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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4441834 - LEANDRA SANTOS DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andrea Cristina Micchelucci Malanga

TITULO Análise do Processo Seletivo sob a abordagem de competências de uma empresa de TI – IBM.

INTRODUCAO

A International Business Machines Corporation(IBM) é uma das maiores empresas de TI do mundo. É líder em soluções completas de TI, que envolvem serviços de
tecnologia e consultoria, softwares de colaboração e análise preditiva, desenvolvimento e gerenciamento de sistemas, além dos mais avançados servidores e
supercomputadores do mundo. Com aproximadamente 427.000 funcionários atuando em 170 países. Dado sua relevância no Segmento da Tecnologia e número de
colaboradores, ressaltamos a importância da abordagem de competências no processo seletivo oportunizando a contratação do melhor perfil de candidato para vaga
em aberto. O conceito de competências segundo Fleury e Fleury (2001), Gurgel (2018) e Fernandes (2007) possibilita a assertividade da contratação do melhor
candidato para integrar o quadro de colaboradores analisando conhecimentos, habilidades e atitudes.

OBJETIVOS
A pesquisa tem como objetivo analisar as etapas do processo seletivo observando se os critérios abrangem a avaliação de conhecimentos (escolaridade) e
comportamento (habilidades e atitudes), aspectos que definem o conceito de competências.

METODOLOGIA
A metodologia do estudo faz uma abordagem qualitativa a partir da busca, análise e interpretação dos anúncios de vagas da empresa no site LinkedIn, além de
entrevista exploratória com colaborador da empresa indagando sobre as etapas do processo seletivo. Foram realizadas buscas bibliográficas a partir de artigos no
site Scielo, em busca da palavra competências.

RESULTADOS

As vagas analisadas, anunciadas no LinkedIn (application developer, mobile developer e Infrastructure specialist) exploram conhecimento e comportamentos
esperados do candidato. Tais aspectos também foram observados no relato da colaboradora que informou haver várias etapas no processo seletivo, iniciando com a
triagem de currículos, analisando a escolaridade e habilidades indicadas. Havendo a classificação pelo critério triagem, o candidato segue para entrevista (realizada
de modo virtual) analisando as reações do candidato sob o aspecto comportamental e eventualmente (se desejável na vaga) testes técnicos. A ultima etapa é a
entrevista com o gerente ou supervisor que também avalia postura e conhecimento técnico.

CONCLUSOES
Ao final da análise é possível observar que a empresa faz uma abordagem de competências, desde o anúncio da vaga observada no site LinkedIn, passando pelas
etapas de triagem e entrevistas do processo seletivo até a admissão do candidato. Essa abordagem possibilita a análise em detalhes do melhor candidato para a
vaga em aberto, direcionando para o sucesso do processo seletivo.

REFERENCIAS

FERNANDES, Dario cecilio. Seleção por competências: uma visão prática. Aval. psicol., Porto Alegre , v. 6, n. 1, p. 107-109, jun. 2007 . Disponível em . acessos em 22
set. 2020. FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 5, n. spe, p. 183-196, 2001 .
Available from . access on 22 Sept. 2020. https://doi.org/10.1590/S1415-65552001000500010. GURGEL, André Morais et al . Seleção de profissionais de TI por
competências em uma instituição do ensino superior: uma proposta baseada em um modelo multicritério de apoio à decisão. Gest. Prod., São Carlos , v. 25, n. 1, p.
16-29, Mar. 2018 . Available from . access on 22 Sept. 2020. Epub June 22, 2017. https://doi.org/10.1590/0104-530x2417-16.
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3913937 - TIAGO EMANOEL SANTOS SALGADO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS HOME OFFICE

INTRODUCAO
A tecnologia de hoje permite que muitas atividades sejam realizadas remotamente e, se aplicada corretamente, a mesma tecnologia também pode nos ajudar a
garantir a proteção dos dados. Vamos tratar sobre a segurança em equipamentos Home Office e como proteger os dados pessoais e os fornecidos pela empresa.

OBJETIVOS
Analisar e pesquisar as formas pelos quais os dados tanto pessoais quanto empresariais estariam em risco ou estariam sujeitos a invasões para roubo de
informações, e o uso de meios para evitar a perda de dados, seus prós e contras. Tendo por base que o uso de equipamentos conectados à rede para o
desenvolvimento de trabalhos empresariais tanto pessoalmente quanto a distância compartilham dados e informações pessoais.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica, com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, com o intuito de analisar as necessidades das empresas em segurança
da informação Para o desenvolvimento da pesquisa selecionou-se casos de empresas que trabalham na área da segurança da informação para retirar de seus casos
de trabalhos variantes que possam ser utilizadas para proporcionar uma base de pesquisas para desenvolver o meio para combater os problemas causadores da
perda de dados.

RESULTADOS

Após analisar diversos casos em que as empresas tiveram seus arquivos digitais roubados ou perdidos por parte dos equipamentos entregues a seus funcionários,
foi constatado que para maior segurança dos dados da empresa e de seus funcionários é necessário um investimento em equipamentos de qualidade e uma
infraestrutura de qualidade que suporte esses equipamentos, mantendo uma segurança virtual e um padrão de trabalho que segue desde o uso de VPNs a maquinas
virtuais e o armazenamento de dados em servidores criptografados e protegidos por Firewall, não inibindo, mas dificultando mais ainda o trabalho dos hackers em
invadir e roubar dados das empresas.

CONCLUSOES
Concluímos que os ataques cibernéticos e as falhas de equipamentos são os principais motivos pelos quais as empresas sofrem com os seus dados. É necessário
investimentos em segurança tanto dos servidores quanto dos equipamentos fornecidos aos funcionários que trabalham de casa para haja que uma sincronia na
segurança de ambos os lados, montando uma rede segura de trabalho.

REFERENCIAS

CHIGIGATI, F. S. Computação em nuvem. Rio de Janeiro, RJ.2009. Disponível em: (#60)http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2009_2/seabra/(#62).
Acesso em: 15/09/2020. CISCO. Como funcionam as redes privadas virtuais. 2019. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-
vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn- works.html. Acesso em: 01/10/2020. DANIELS, N. VPN explicada: Como funciona? Por que usar uma VPN?
Disponível em: (#60)https://vpnoverview.com/pt/informacoes-sobre-vpn/vpn-explicada/(#62). Acesso em: 15/09/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS HOME OFFICE

INTRODUCAO
A tecnologia de hoje permite que muitas atividades sejam realizadas remotamente e, se aplicada corretamente, a mesma tecnologia também pode nos ajudar a
garantir a proteção dos dados. Vamos tratar sobre a segurança em equipamentos Home Office e como proteger os dados pessoais e os fornecidos pela empresa.

OBJETIVOS
Analisar e pesquisar as formas pelos quais os dados tanto pessoais quanto empresariais estariam em risco ou estariam sujeitos a invasões para roubo de
informações, e o uso de meios para evitar a perda de dados, seus prós e contras. Tendo por base que o uso de equipamentos conectados à rede para o
desenvolvimento de trabalhos empresariais tanto pessoalmente quanto a distância compartilham dados e informações pessoais.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica, com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, com o intuito de analisar as necessidades das empresas em segurança
da informação Para o desenvolvimento da pesquisa selecionou-se casos de empresas que trabalham na área da segurança da informação para retirar de seus casos
de trabalhos variantes que possam ser utilizadas para proporcionar uma base de pesquisas para desenvolver o meio para combater os problemas causadores da
perda de dados.

RESULTADOS

Após analisar diversos casos em que as empresas tiveram seus arquivos digitais roubados ou perdidos por parte dos equipamentos entregues a seus funcionários,
foi constatado que para maior segurança dos dados da empresa e de seus funcionários é necessário um investimento em equipamentos de qualidade e uma
infraestrutura de qualidade que suporte esses equipamentos, mantendo uma segurança virtual e um padrão de trabalho que segue desde o uso de VPNs a maquinas
virtuais e o armazenamento de dados em servidores criptografados e protegidos por Firewall, não inibindo, mas dificultando mais ainda o trabalho dos hackers em
invadir e roubar dados das empresas.

CONCLUSOES
Concluímos que os ataques cibernéticos e as falhas de equipamentos são os principais motivos pelos quais as empresas sofrem com os seus dados. É necessário
investimentos em segurança tanto dos servidores quanto dos equipamentos fornecidos aos funcionários que trabalham de casa para haja que uma sincronia na
segurança de ambos os lados, montando uma rede segura de trabalho.

REFERENCIAS

CHIGIGATI, F. S. Computação em nuvem. Rio de Janeiro, RJ.2009. Disponível em: (#60)http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2009_2/seabra/(#62).
Acesso em: 15/09/2020. CISCO. Como funcionam as redes privadas virtuais. 2019. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-
vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn- works.html. Acesso em: 01/10/2020. DANIELS, N. VPN explicada: Como funciona? Por que usar uma VPN?
Disponível em: (#60)https://vpnoverview.com/pt/informacoes-sobre-vpn/vpn-explicada/(#62). Acesso em: 15/09/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS HOME OFFICE

INTRODUCAO
A tecnologia de hoje permite que muitas atividades sejam realizadas remotamente e, se aplicada corretamente, a mesma tecnologia também pode nos ajudar a
garantir a proteção dos dados. Vamos tratar sobre a segurança em equipamentos Home Office e como proteger os dados pessoais e os fornecidos pela empresa.

OBJETIVOS
Analisar e pesquisar as formas pelos quais os dados tanto pessoais quanto empresariais estariam em risco ou estariam sujeitos a invasões para roubo de
informações, e o uso de meios para evitar a perda de dados, seus prós e contras. Tendo por base que o uso de equipamentos conectados à rede para o
desenvolvimento de trabalhos empresariais tanto pessoalmente quanto a distância compartilham dados e informações pessoais.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica, com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, com o intuito de analisar as necessidades das empresas em segurança
da informação Para o desenvolvimento da pesquisa selecionou-se casos de empresas que trabalham na área da segurança da informação para retirar de seus casos
de trabalhos variantes que possam ser utilizadas para proporcionar uma base de pesquisas para desenvolver o meio para combater os problemas causadores da
perda de dados.

RESULTADOS

Após analisar diversos casos em que as empresas tiveram seus arquivos digitais roubados ou perdidos por parte dos equipamentos entregues a seus funcionários,
foi constatado que para maior segurança dos dados da empresa e de seus funcionários é necessário um investimento em equipamentos de qualidade e uma
infraestrutura de qualidade que suporte esses equipamentos, mantendo uma segurança virtual e um padrão de trabalho que segue desde o uso de VPNs a maquinas
virtuais e o armazenamento de dados em servidores criptografados e protegidos por Firewall, não inibindo, mas dificultando mais ainda o trabalho dos hackers em
invadir e roubar dados das empresas.

CONCLUSOES
Concluímos que os ataques cibernéticos e as falhas de equipamentos são os principais motivos pelos quais as empresas sofrem com os seus dados. É necessário
investimentos em segurança tanto dos servidores quanto dos equipamentos fornecidos aos funcionários que trabalham de casa para haja que uma sincronia na
segurança de ambos os lados, montando uma rede segura de trabalho.

REFERENCIAS

CHIGIGATI, F. S. Computação em nuvem. Rio de Janeiro, RJ.2009. Disponível em: (#60)http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2009_2/seabra/(#62).
Acesso em: 15/09/2020. CISCO. Como funcionam as redes privadas virtuais. 2019. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-
vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn- works.html. Acesso em: 01/10/2020. DANIELS, N. VPN explicada: Como funciona? Por que usar uma VPN?
Disponível em: (#60)https://vpnoverview.com/pt/informacoes-sobre-vpn/vpn-explicada/(#62). Acesso em: 15/09/2020.
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4396707 - VINICIUS DO NASCIMENTO PEREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS HOME OFFICE

INTRODUCAO
A tecnologia de hoje permite que muitas atividades sejam realizadas remotamente e, se aplicada corretamente, a mesma tecnologia também pode nos ajudar a
garantir a proteção dos dados. Vamos tratar sobre a segurança em equipamentos Home Office e como proteger os dados pessoais e os fornecidos pela empresa.

OBJETIVOS
Analisar e pesquisar as formas pelos quais os dados tanto pessoais quanto empresariais estariam em risco ou estariam sujeitos a invasões para roubo de
informações, e o uso de meios para evitar a perda de dados, seus prós e contras. Tendo por base que o uso de equipamentos conectados à rede para o
desenvolvimento de trabalhos empresariais tanto pessoalmente quanto a distância compartilham dados e informações pessoais.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica, com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, com o intuito de analisar as necessidades das empresas em segurança
da informação Para o desenvolvimento da pesquisa selecionou-se casos de empresas que trabalham na área da segurança da informação para retirar de seus casos
de trabalhos variantes que possam ser utilizadas para proporcionar uma base de pesquisas para desenvolver o meio para combater os problemas causadores da
perda de dados.

RESULTADOS

Após analisar diversos casos em que as empresas tiveram seus arquivos digitais roubados ou perdidos por parte dos equipamentos entregues a seus funcionários,
foi constatado que para maior segurança dos dados da empresa e de seus funcionários é necessário um investimento em equipamentos de qualidade e uma
infraestrutura de qualidade que suporte esses equipamentos, mantendo uma segurança virtual e um padrão de trabalho que segue desde o uso de VPNs a maquinas
virtuais e o armazenamento de dados em servidores criptografados e protegidos por Firewall, não inibindo, mas dificultando mais ainda o trabalho dos hackers em
invadir e roubar dados das empresas.

CONCLUSOES
Concluímos que os ataques cibernéticos e as falhas de equipamentos são os principais motivos pelos quais as empresas sofrem com os seus dados. É necessário
investimentos em segurança tanto dos servidores quanto dos equipamentos fornecidos aos funcionários que trabalham de casa para haja que uma sincronia na
segurança de ambos os lados, montando uma rede segura de trabalho.

REFERENCIAS

CHIGIGATI, F. S. Computação em nuvem. Rio de Janeiro, RJ.2009. Disponível em: (#60)http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2009_2/seabra/(#62).
Acesso em: 15/09/2020. CISCO. Como funcionam as redes privadas virtuais. 2019. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-
vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn- works.html. Acesso em: 01/10/2020. DANIELS, N. VPN explicada: Como funciona? Por que usar uma VPN?
Disponível em: (#60)https://vpnoverview.com/pt/informacoes-sobre-vpn/vpn-explicada/(#62). Acesso em: 15/09/2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS HOME OFFICE

INTRODUCAO
A tecnologia de hoje permite que muitas atividades sejam realizadas remotamente e, se aplicada corretamente, a mesma tecnologia também pode nos ajudar a
garantir a proteção dos dados. Vamos tratar sobre a segurança em equipamentos Home Office e como proteger os dados pessoais e os fornecidos pela empresa.

OBJETIVOS
Analisar e pesquisar as formas pelos quais os dados tanto pessoais quanto empresariais estariam em risco ou estariam sujeitos a invasões para roubo de
informações, e o uso de meios para evitar a perda de dados, seus prós e contras. Tendo por base que o uso de equipamentos conectados à rede para o
desenvolvimento de trabalhos empresariais tanto pessoalmente quanto a distância compartilham dados e informações pessoais.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica, com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, com o intuito de analisar as necessidades das empresas em segurança
da informação Para o desenvolvimento da pesquisa selecionou-se casos de empresas que trabalham na área da segurança da informação para retirar de seus casos
de trabalhos variantes que possam ser utilizadas para proporcionar uma base de pesquisas para desenvolver o meio para combater os problemas causadores da
perda de dados.

RESULTADOS

Após analisar diversos casos em que as empresas tiveram seus arquivos digitais roubados ou perdidos por parte dos equipamentos entregues a seus funcionários,
foi constatado que para maior segurança dos dados da empresa e de seus funcionários é necessário um investimento em equipamentos de qualidade e uma
infraestrutura de qualidade que suporte esses equipamentos, mantendo uma segurança virtual e um padrão de trabalho que segue desde o uso de VPNs a maquinas
virtuais e o armazenamento de dados em servidores criptografados e protegidos por Firewall, não inibindo, mas dificultando mais ainda o trabalho dos hackers em
invadir e roubar dados das empresas.

CONCLUSOES
Concluímos que os ataques cibernéticos e as falhas de equipamentos são os principais motivos pelos quais as empresas sofrem com os seus dados. É necessário
investimentos em segurança tanto dos servidores quanto dos equipamentos fornecidos aos funcionários que trabalham de casa para haja que uma sincronia na
segurança de ambos os lados, montando uma rede segura de trabalho.

REFERENCIAS

CHIGIGATI, F. S. Computação em nuvem. Rio de Janeiro, RJ.2009. Disponível em: (#60)http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2009_2/seabra/(#62).
Acesso em: 15/09/2020. CISCO. Como funcionam as redes privadas virtuais. 2019. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-
vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn- works.html. Acesso em: 01/10/2020. DANIELS, N. VPN explicada: Como funciona? Por que usar uma VPN?
Disponível em: (#60)https://vpnoverview.com/pt/informacoes-sobre-vpn/vpn-explicada/(#62). Acesso em: 15/09/2020.
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Clausia Mara Antoneli

TITULO SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS HOME OFFICE

INTRODUCAO
A tecnologia de hoje permite que muitas atividades sejam realizadas remotamente e, se aplicada corretamente, a mesma tecnologia também pode nos ajudar a
garantir a proteção dos dados. Vamos tratar sobre a segurança em equipamentos Home Office e como proteger os dados pessoais e os fornecidos pela empresa.

OBJETIVOS
Analisar e pesquisar as formas pelos quais os dados tanto pessoais quanto empresariais estariam em risco ou estariam sujeitos a invasões para roubo de
informações, e o uso de meios para evitar a perda de dados, seus prós e contras. Tendo por base que o uso de equipamentos conectados à rede para o
desenvolvimento de trabalhos empresariais tanto pessoalmente quanto a distância compartilham dados e informações pessoais.

METODOLOGIA

Foi utilizada análise bibliográfica, com pesquisas em livros e artigos científicos sobre o tema, com o intuito de analisar as necessidades das empresas em segurança
da informação Para o desenvolvimento da pesquisa selecionou-se casos de empresas que trabalham na área da segurança da informação para retirar de seus casos
de trabalhos variantes que possam ser utilizadas para proporcionar uma base de pesquisas para desenvolver o meio para combater os problemas causadores da
perda de dados.

RESULTADOS

Após analisar diversos casos em que as empresas tiveram seus arquivos digitais roubados ou perdidos por parte dos equipamentos entregues a seus funcionários,
foi constatado que para maior segurança dos dados da empresa e de seus funcionários é necessário um investimento em equipamentos de qualidade e uma
infraestrutura de qualidade que suporte esses equipamentos, mantendo uma segurança virtual e um padrão de trabalho que segue desde o uso de VPNs a maquinas
virtuais e o armazenamento de dados em servidores criptografados e protegidos por Firewall, não inibindo, mas dificultando mais ainda o trabalho dos hackers em
invadir e roubar dados das empresas.

CONCLUSOES
Concluímos que os ataques cibernéticos e as falhas de equipamentos são os principais motivos pelos quais as empresas sofrem com os seus dados. É necessário
investimentos em segurança tanto dos servidores quanto dos equipamentos fornecidos aos funcionários que trabalham de casa para haja que uma sincronia na
segurança de ambos os lados, montando uma rede segura de trabalho.

REFERENCIAS

CHIGIGATI, F. S. Computação em nuvem. Rio de Janeiro, RJ.2009. Disponível em: (#60)http://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2009_2/seabra/(#62).
Acesso em: 15/09/2020. CISCO. Como funcionam as redes privadas virtuais. 2019. Disponível em: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-
vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn- works.html. Acesso em: 01/10/2020. DANIELS, N. VPN explicada: Como funciona? Por que usar uma VPN?
Disponível em: (#60)https://vpnoverview.com/pt/informacoes-sobre-vpn/vpn-explicada/(#62). Acesso em: 15/09/2020.
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TITULO ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL: ANÁLISE DO FILME “UMA MENTE BRILHANTE”

INTRODUCAO
A esquizofrenia é caracterizada como um transtorno psicótico com alterações nos pensamentos, percepções, emoções. A convivência com estes sintomas acaba
causando certos prejuízos para diversas áreas da vida. Atualmente, pesquisas ressaltam a importância de que os tratamentos promovam a inserção integral do
indivíduo e que este deixe de ser visto por suas experiências de anormalidade e sim por suas potencialidades.

OBJETIVOS Realizar uma compreensão cognitivo-comportamental do personagem “John Nash” do filme “Uma Mente Brilhante”.

METODOLOGIA
A partir dos dados obtidos foi possível realizar uma compreensão cognitivo-comportamental do caso relacionando com os estigmas que os acometidos pela
esquizofrenia enfrentam. E por fim apresentar as estratégias que podem contribuir para o manejo dos sintomas.

RESULTADOS

John sempre foi criterioso, observador, onde através das habilidades com a matemática descobria sempre uma resposta lógica para todos os movimentos que
aconteciam ao seu redor. Mesmo com a descoberta da doença na fase adulta, junto a sua rede de apoio sabendo de suas limitações, cuja quais são marcadas por
alucinações e comportamentos bizarros, John não desistiu de seus objetivos na vida e obteve apoio de seus amigos e familiares. Com isso, foi possível o mesmo
conseguir alcançar o seu sonho de ser reconhecido (conquistando um Nobel em 1994) e ao mesmo tempo lidar com o transtorno da esquizofrenia.

CONCLUSOES
Uma pessoa que descobre ter o transtorno da esquizofrenia, pode ainda assim continuar uma vida sem ser vista como “anormal”, apesar de haver a necessidade dos
cuidados psiquiátricos e psicológicos como facilitadores para lidar com todos os obstáculos da doença que envolve não somente o paciente e sim toda a sua rede
de apoio.

REFERENCIAS

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, 5. Ed. – DSM 5. Porto Alegre: Artmed, 2014. 2. JORGE, Miguel
Roberto. Concepções populares e estigma relacionados às doenças mentais. Nova Perspectiva Sistêmica. São Paulo, cap. 22(46), p. 8-19, 2013. 3. UMA MENTE
BRILHANTE. Direção: Ron Howard. Produção: Brian Grazer e Ron Howard: Akira Goldsman, baseado em livro de Sylvia Nasar. EUA: UIP, 2001. Filme de 135 minutos,
720p.
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Alessa Castro Ribeiro

TITULO Posicionamento terapêutico em recém-nascidos prematuros: revisão de literatura

INTRODUCAO

Os avanços tecnológicos neonatais proporcionaram melhor assistência intensiva e redução nas taxas de mortalidade de recém-nascidos prematuros (RNPT), porém
essa assistência é associada ao desenvolvimento de comorbidades relacionados a técnicas de manutenção de vida. A maioria dos RNPT necessitam de internação
em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) após o nascimento devido a necessidade de cuidados para manutenção de vida. O ambiente de UTIN expõem os
RNPT a fatores que podem ser nocivos ao desenvolvimento neuropsicomotor a curto e longo prazo. O posicionamento terapêutico é uma intervenção não invasiva,
que pode ser realizada pela equipe multiprofissional com objetivo de auxiliar na auto-organização, inibição de aprendizado de posturas anormais, alinhamento
biomecânico, facilitar as experiências sensório motoras tradicionais.

OBJETIVOS Elencar os benefícios do posicionamento terapêutico em recém-nascidos prematuros em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e de Cuidados Intermediários.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foram realizadas buscas, nas seguintes bases de dados- LILACS – Bireme, MEDLINE, SciELO, PubMed e PEDro. Foram
realizadas buscas de acordo com os Descritores em Ciências da saúde (Decs) em português: “Posicionamento terapêutico”, “Prematuridade”, “posição prona”,
“posição supina”, “decúbito lateral”, “dor” e “estresse”. Foram incluídos todos os artigos indexados com ano de publicação entre 2010 a 2020, com delineamento
experimental ensaios clínicos, randomizados e estudos de coorte, nas línguas portuguesa e inglesa. Os critérios de exclusão foram editoriais de revistas, artigos
publicados em periódicos não indexados, estudos de caso e artigos que não abordassem o tema.

RESULTADOS
Foram localizados 584 artigos nas bases de dados, sendo 9 artigos selecionados de acordo com critérios de inclusão e exclusão. Oito (88,89%) trabalhos foram
desenvolvidos em UTIN. No total foram 426 pacientes avaliados através da frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação periférica de oxigênio, dor,
conforto, incidência de hemorragia peri-intraventricular.

CONCLUSOES A posição prona foi o decúbito mais utilizado com resultados estatisticamente significantes na avaliação de conforto, sinais vitais, redução de dor e estresse.

REFERENCIAS

1. Madlinger-Lewis L, Reynolds L, Zarem C, Crapnell T, Inder T, Pineda R. The effects of alternative positioning on preterm infants in the neonatal intensive care unit: a
randomized clinical trial. Res Dev Disabil. 2014 Feb;35(2):490-7. 2. Vanin Luísa Krusser, Zatti Helen, Soncini Thaise, Nunes Rodrigo Dias, Siqueira Louise Beni Staudt
de. MATERNAL AND FETAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH LATE PRETERM INFANTS. Rev. paul. pediatr. [Internet]. 2020 3. Cândia Maria Fernanda, Osaku Erica
Fernanda, Leite Marcela Aparecida, Toccolini Beatriz, Costa Nicolle Lamberti, Teixeira Sandy Nogueira et al . Influência do posicionamento em prona sobre o estresse
no recém-nascido prematuro avaliada pela dosagem de cortisol salivar: um estudo piloto. Rev. bras. ter. intensiva.
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Manoel Francisco Guaranha

TITULO Música e educação: possibilidades e desafios para um ensino interdisciplinarMúsica e educação: possibilidades e desafios para um ensino interdisciplinar

INTRODUCAO

Professores conscientes de sua missão sentem necessidade de oferecer aos educandos atividades que vão além do currículo escolar. Consideramos que a arte é
uma forma de conhecimento que propicia esta possibilidade, pois a música, a dança e as demais formas artísticas fazem parte do cotidiano dos alunos,
independente de sua classe socioeconômica. Nessa visão de uma educação que busca a formação plena do aluno, há uma gama de possibilidades de ações que
podem ser realizados com foco na criação de oportunidades de ensino e aprendizagem que envolvam atividades artísticas. Nossa pesquisa está inserida no campo
da educação musical, com ênfase na perspectiva interdisciplinar e trata da investigação e aplicação de estratégias de ensino utilizando a música como possibilidade
para ensejar situações significativas de ensino e aprendizagem para uma educação humanizadora.

OBJETIVOS Compreender a importância do uso da arte, mais especificamente da música, como estratégia facilitadora do trabalho pedagógico de caráter interdisciplinar.

METODOLOGIA
Neste estudo será empregado o método qualitativo, visto que se trata do estudo das relações humanas que envolvem cultura e relações sociais. Para dar alicerce ao
estudo, propomos a realização de pesquisa bibliográfica e documental; a bibliográfica será constituída por livros, artigos, teses e dissertações, entre outros; e a
documental, por revistas e documentos produzidos pelo Ministério da Educação e pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

RESULTADOS

Este trabalho faz parte de uma pesquisa exploratória para o desenvolvimento da dissertação de Mestrado em Ciências Humanas cujo tema trata das interrelações
entre a Música, a Educação e a Interdisciplinaridade. Os resultados parciais são discussões acerca da importância da atitude interdisciplinar nas estratégias
pedagógicas, bem como em considerações sobre a função da música no ensino, compreendida não apenas sob a perspectiva da letra, mas do ritmo, da métrica, do
contexto em que se ancoraram as produções musicais entre outros aspectos, bem como à luz dos documentos oficiais sobre educação.

CONCLUSOES
Acredita-se que a música, para além da ludicidade, e pelo entrelaçamento dos vários aspectos que a compõem, contribua para que os processos de ensino e
aprendizagem sejam facilitados, notadamente se forem desenvolvidos por meio de projetos interdisciplinares nas escolas.

REFERENCIAS

1- BRASIL. Lei nº 11.769 de 18 de agosto de 2008. Brasília, 2008. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm Acesso
em: 15 Abr. 2020. 2- FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (org.). Didática e interdisciplinaridade. 12. ed. Campinas: Papirus, 1998. 3- FONTERRADA, Marisa T.O. De
Tramas e Fios: Um ensaio sobre música e educação. 2. ed. São Paulo: Ed. Unesp, 2008. 4- JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro:
Imago, 1976. 6- MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3ª ed. São Paulo: Cortez, Brasília, 2001.
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TITULO O TEATRO ESTUDANTIL NA HISTÓRIA DO TEATRO BRASILEIRO

INTRODUCAO
Aborda-se a contribuição do teatro estudantil na formação do teatro brasileiro. Para essa comunicação apresentaremos um histórico dos festivais estudantis no
Brasil e a influência que os grupos de teatro estudantil exerceram no teatro nacional, procurando verificar a presença do teatro estudantil para e na formação do
teatro brasileiro. Para tanto problematizamos: Qual a importância do teatro estudantil na formação do teatro brasileiro?

OBJETIVOS Refletir sobre a potência do Teatro Estudantil e como sua liberdade artística contribui com a cena teatral, principalmente, no Estado de São Paulo.

METODOLOGIA
Será realizado uma pesquisa documental sobre Teatro Estudantil e Teatro Universitário. As posições teóricas e metodológicas sobre o assunto têm por base os
estudos de Augusto Boal (1991). Sua proposta artística e pedagógica – Teatro do Oprimido – é comumente utilizada nas escolas pois estabelece o debate, a
reflexão e a transformação dos “atores estudantes” por meio da ação cênica.

RESULTADOS
Parte-se do pressuposto de que festivais e mostras de teatro envolvem estudantes, professores e famílias para uma aprendizagem partilhada e centrada no
processo criativo. Fomentam o intercâmbio e o diálogo entre os estudantes, com a possibilidade de proporcionar uma vivência artística para fora dos muros da
escola, capaz de se estender para a sociedade.

CONCLUSOES
O teatro estudantil teve uma importante participação na construção da identidade do teatro nacional no século XX, como pode ser aquilatado pelo pensamento de
Augusto Boal. O encontro dos grupos de artistas estudantes, aliado a um pensamento político de modernização do país fomentou a construção de uma identidade de
teatro nacional, indicando a necessidade de conceder maior visibilidade a esse movimento cultural.

REFERENCIAS

BOAL, Augusto. Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991. GAMA, Joaquim. Acerca do teatro e dos festivais
estudantis. Urdimento – Revisa de estudos em Artes Cênicas, Santa Catarina, v.1, n. 10, set. 2008. Disponível em:
https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101102008085 . Acesso em: 12 set. 2020. MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro
brasileiro. São Paulo: Global, 1997. MARINHO, José Aparecido. A história do festival de teatro de Londrina (FILO) (1968 - 2000). Dissertação (Mestrado em Letras) -
Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes. Curitiba, 2005. Disponível em:
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/6029/R%20-%20D%20-%20JOSE%20APARECIDO%20MARINHO.pdf?sequence=1(#38)isAllowed=y . Acesso em:
12 set. 2020. RODRIGUES JUNIOR, Jose Maria. Festival estudantil Sesi Sorocaba de teatro. Dissertação (Mestrado em Artes) – Escola de Comunicação e Artes de
São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27155/tde-10112010-112929/pt-br.php .
Acesso em 12 set. 2020.
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TITULO
ASPECTOS PSICOSSOCIAIS QUE CONTRIBUEM PARA A MULHER MANTER UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM UM PRESIDIÁRIO CONDENADO À PRÁTICA DE
CRIME HEDIONDO

INTRODUCAO

Muitos elementos influenciam para um relacionamento amoroso ser formado, características físicas da pessoa, crenças, valores, atitudes, idade, e equidade na
posição social, e esses variáveis aspectos, podem trazer uma união saudável ou desequilibrada, pois a formação de valores posicionada no individuo fará refletir na
sua vida na escolha de um companheiro. O cenário prisional é um ambiente curioso para se investigar quais os critérios estabelecidos para uma mulher buscar
similaridade ou complementaridade por um homem em situação de aprisionamento, que às vezes, a mesma o conhece dentro do cárcere. Esse tipo de criminoso
possui perfis específicos, e as mulheres que se envolvem como os mesmos, também possuem.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender e analisar variáveis que podem estar associadas a atração de mulheres no quesito psicossocial por
homens acusados por crimes hediondos e desta forma mobilizar o risco à vida e a integridade da mulher.

METODOLOGIA
A presente pesquisa é uma revisão de literatura narrativa. Essa pesquisa se desenvolveu a partir de um levantamento em banco de dados virtual de estudos
acadêmicos. Em consequência ao número limitado de publicações encontradas, não demarco um período para a busca.

RESULTADOS

O fato curioso diante do sistema prisional é a não suspensão dos lanços interpessoais e o mundo externo, isso é observado diante das longas filas nos finais de
semana nas cadeias brasileiras, que é composta por mães, namoradas, esposas e irmã. A visita íntima não é apenas uma vontade institucional e masculina, mais
também feminina. Bassani (2010) afirma que a formação de uma relação amorosa em local fechado e exaustivo como o da prisão, é um tanto entendido como uma
ação de resistência a ele. Silva, Menezes e Lopes (2010) relatam que a mulher assume um papel econômico afetivo e socializável, que propõe ao homem a
estabilidade, que compõe uma relação, e que instaura poderes.

CONCLUSOES

Lima (2006) descreve que a mulher que se relaciona com um criminoso, trás consigo um processo de afastamento narcísico existente com falhas, que contribui para
um ego fragilizado que possivelmente buscará em suas relações futuras em corrigir o desejo de conquistar o amor dos pais. Norwood (2005) afirma que os fatores
que conduzem no seu desenvolvimento, a mulher que se relaciona com um criminoso acredita que só será amada se for “necessária” e por isso tenta manter
relacionamento com pessoas tão inacessíveis emocionalmente como seus tutores. Zago (2011) afirma que as mesmas são possuidoras de um perfil cuidador e
materno diferenciado e apoiaram o seu companheiro independente do grau de criminalidade praticado por ele.

REFERENCIAS
BASSANI, F. Amor bandido: Cartografia da mulher no universo prisional masculino. Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, Rio Grande do Sul, v. 4, n. 2, p.
261-280, 2010. ZAGO, A. V. Um estudo sobre a escolha amorosa de mulheres por homens em condição de presidiário. 2011. Tese (Doutorado em Psicologia) –
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
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TITULO
ASPECTOS PSICOSSOCIAIS QUE CONTRIBUEM PARA A MULHER MANTER UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM UM PRESIDIÁRIO CONDENADO À PRÁTICA DE
CRIME HEDIONDO

INTRODUCAO

Muitos elementos influenciam para um relacionamento amoroso ser formado, características físicas da pessoa, crenças, valores, atitudes, idade, e equidade na
posição social, e esses variáveis aspectos, podem trazer uma união saudável ou desequilibrada, pois a formação de valores posicionada no individuo fará refletir na
sua vida na escolha de um companheiro. O cenário prisional é um ambiente curioso para se investigar quais os critérios estabelecidos para uma mulher buscar
similaridade ou complementaridade por um homem em situação de aprisionamento, que às vezes, a mesma o conhece dentro do cárcere. Esse tipo de criminoso
possui perfis específicos, e as mulheres que se envolvem como os mesmos, também possuem.

OBJETIVOS
A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender e analisar variáveis que podem estar associadas a atração de mulheres no quesito psicossocial por
homens acusados por crimes hediondos e desta forma mobilizar o risco à vida e a integridade da mulher.

METODOLOGIA
A presente pesquisa é uma revisão de literatura narrativa. Essa pesquisa se desenvolveu a partir de um levantamento em banco de dados virtual de estudos
acadêmicos. Em consequência ao número limitado de publicações encontradas, não demarco um período para a busca.

RESULTADOS

O fato curioso diante do sistema prisional é a não suspensão dos lanços interpessoais e o mundo externo, isso é observado diante das longas filas nos finais de
semana nas cadeias brasileiras, que é composta por mães, namoradas, esposas e irmã. A visita íntima não é apenas uma vontade institucional e masculina, mais
também feminina. Bassani (2010) afirma que a formação de uma relação amorosa em local fechado e exaustivo como o da prisão, é um tanto entendido como uma
ação de resistência a ele. Silva, Menezes e Lopes (2010) relatam que a mulher assume um papel econômico afetivo e socializável, que propõe ao homem a
estabilidade, que compõe uma relação, e que instaura poderes.

CONCLUSOES

Lima (2006) descreve que a mulher que se relaciona com um criminoso, trás consigo um processo de afastamento narcísico existente com falhas, que contribui para
um ego fragilizado que possivelmente buscará em suas relações futuras em corrigir o desejo de conquistar o amor dos pais. Norwood (2005) afirma que os fatores
que conduzem no seu desenvolvimento, a mulher que se relaciona com um criminoso acredita que só será amada se for “necessária” e por isso tenta manter
relacionamento com pessoas tão inacessíveis emocionalmente como seus tutores. Zago (2011) afirma que as mesmas são possuidoras de um perfil cuidador e
materno diferenciado e apoiaram o seu companheiro independente do grau de criminalidade praticado por ele.

REFERENCIAS
BASSANI, F. Amor bandido: Cartografia da mulher no universo prisional masculino. Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, Rio Grande do Sul, v. 4, n. 2, p.
261-280, 2010. ZAGO, A. V. Um estudo sobre a escolha amorosa de mulheres por homens em condição de presidiário. 2011. Tese (Doutorado em Psicologia) –
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
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TITULO Covid-19: Sua influência no estudante de odontologia e na sua formação acadêmica

INTRODUCAO
No final de 2019 a China divulgou o fato de que habitantes da cidade de Wuhan tiveram contato com o vírus denominado SARS-COV-2, conhecido, informalmente
como corona vírus, que, no entanto, se alastrou mundialmente alterando o comportamento global. Novas regras de comportamento social e a impossibilidades de
atividades afetariam a todos. Assim, interessou-nos o conhecimento sobre a influência da pandemia na vida dos estudantes de odontologia.

OBJETIVOS Estudar a influência da pandemia de Covid-19 sobre os alunos do Curso de Odontologia, tanto no dia a dia do curso de graduação, como na futura carreira.

METODOLOGIA
Para realização desta pesquisa foi utilizado um questionário especialmente formulado e disponibilizado pelo Google Forms, divulgado por plataformas digitais de
comunicação diretamente aos alunos regularmente matriculados no curso de graduação de Odontologia em uma instituição de ensino superior. Ao final, os dados
foram computados e elencados em porcentagem.

RESULTADOS

O questionário foi respondido por 175 alunos do curso de odontologia, de todos os semestres, predominantemente do 2º(16,6%), seguido do 8º(15,4%), período
matutino(63,4%), do sexo feminino(86,3%). Em relação à preocupação com a covid-19, 44,6%, relatam ser “muita”, enquanto 38,9% relatam ser “muitíssima”. A
grande maioria (88,6%) acredita que a situação atual influenciará o atendimento odontológico. A motivação para estudar sofreu alterações para 67,7% dos alunos e
60% não acreditam que o rendimento acadêmico é equivalente ao presencial. A pandemia afetou, financeiramente 58,9%, sendo o emocional afetado para 72,6%. O
futuro da profissão, considerando-se a pandemia, preocupa totalmente, a 35,1%, enquanto 33,3% relataram insegurança para trabalhar no futuro.

CONCLUSOES
Os alunos se preocupam com a covid-19 e acreditam que a odontologia sofrerá fortes mudanças. Sentem-se aflitos com a influência que ela trará no atendimento
odontológico, contudo seguem focados e motivados nos estudos, embora influenciados por fatores emocionais e financeiros.

REFERENCIAS

http://sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/CBPC2236-9600.2020.002.0004/2048 https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-
BR(#38)mid=/m/01hd58(#38)gl=BR(#38)ceid=BR:pt-419 https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
http://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/article/view/1776/pdf https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52131/v44e662020.pdf?
sequence=5(#38)isAllowed=y

Página 1014



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11799 Ciências da Saúde 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3917134 - JULIA LOPES DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ilan Weinfeld

TITULO Covid-19: Sua influência no estudante de odontologia e na sua formação acadêmica

INTRODUCAO
No final de 2019 a China divulgou o fato de que habitantes da cidade de Wuhan tiveram contato com o vírus denominado SARS-COV-2, conhecido, informalmente
como corona vírus, que, no entanto, se alastrou mundialmente alterando o comportamento global. Novas regras de comportamento social e a impossibilidades de
atividades afetariam a todos. Assim, interessou-nos o conhecimento sobre a influência da pandemia na vida dos estudantes de odontologia.

OBJETIVOS Estudar a influência da pandemia de Covid-19 sobre os alunos do Curso de Odontologia, tanto no dia a dia do curso de graduação, como na futura carreira.

METODOLOGIA
Para realização desta pesquisa foi utilizado um questionário especialmente formulado e disponibilizado pelo Google Forms, divulgado por plataformas digitais de
comunicação diretamente aos alunos regularmente matriculados no curso de graduação de Odontologia em uma instituição de ensino superior. Ao final, os dados
foram computados e elencados em porcentagem.

RESULTADOS

O questionário foi respondido por 175 alunos do curso de odontologia, de todos os semestres, predominantemente do 2º(16,6%), seguido do 8º(15,4%), período
matutino(63,4%), do sexo feminino(86,3%). Em relação à preocupação com a covid-19, 44,6%, relatam ser “muita”, enquanto 38,9% relatam ser “muitíssima”. A
grande maioria (88,6%) acredita que a situação atual influenciará o atendimento odontológico. A motivação para estudar sofreu alterações para 67,7% dos alunos e
60% não acreditam que o rendimento acadêmico é equivalente ao presencial. A pandemia afetou, financeiramente 58,9%, sendo o emocional afetado para 72,6%. O
futuro da profissão, considerando-se a pandemia, preocupa totalmente, a 35,1%, enquanto 33,3% relataram insegurança para trabalhar no futuro.

CONCLUSOES
Os alunos se preocupam com a covid-19 e acreditam que a odontologia sofrerá fortes mudanças. Sentem-se aflitos com a influência que ela trará no atendimento
odontológico, contudo seguem focados e motivados nos estudos, embora influenciados por fatores emocionais e financeiros.

REFERENCIAS

http://sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/CBPC2236-9600.2020.002.0004/2048 https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-
BR(#38)mid=/m/01hd58(#38)gl=BR(#38)ceid=BR:pt-419 https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
http://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/article/view/1776/pdf https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52131/v44e662020.pdf?
sequence=5(#38)isAllowed=y
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Ilan Weinfeld

TITULO Covid-19: Sua influência no estudante de odontologia e na sua formação acadêmica

INTRODUCAO
No final de 2019 a China divulgou o fato de que habitantes da cidade de Wuhan tiveram contato com o vírus denominado SARS-COV-2, conhecido, informalmente
como corona vírus, que, no entanto, se alastrou mundialmente alterando o comportamento global. Novas regras de comportamento social e a impossibilidades de
atividades afetariam a todos. Assim, interessou-nos o conhecimento sobre a influência da pandemia na vida dos estudantes de odontologia.

OBJETIVOS Estudar a influência da pandemia de Covid-19 sobre os alunos do Curso de Odontologia, tanto no dia a dia do curso de graduação, como na futura carreira.

METODOLOGIA
Para realização desta pesquisa foi utilizado um questionário especialmente formulado e disponibilizado pelo Google Forms, divulgado por plataformas digitais de
comunicação diretamente aos alunos regularmente matriculados no curso de graduação de Odontologia em uma instituição de ensino superior. Ao final, os dados
foram computados e elencados em porcentagem.

RESULTADOS

O questionário foi respondido por 175 alunos do curso de odontologia, de todos os semestres, predominantemente do 2º(16,6%), seguido do 8º(15,4%), período
matutino(63,4%), do sexo feminino(86,3%). Em relação à preocupação com a covid-19, 44,6%, relatam ser “muita”, enquanto 38,9% relatam ser “muitíssima”. A
grande maioria (88,6%) acredita que a situação atual influenciará o atendimento odontológico. A motivação para estudar sofreu alterações para 67,7% dos alunos e
60% não acreditam que o rendimento acadêmico é equivalente ao presencial. A pandemia afetou, financeiramente 58,9%, sendo o emocional afetado para 72,6%. O
futuro da profissão, considerando-se a pandemia, preocupa totalmente, a 35,1%, enquanto 33,3% relataram insegurança para trabalhar no futuro.

CONCLUSOES
Os alunos se preocupam com a covid-19 e acreditam que a odontologia sofrerá fortes mudanças. Sentem-se aflitos com a influência que ela trará no atendimento
odontológico, contudo seguem focados e motivados nos estudos, embora influenciados por fatores emocionais e financeiros.

REFERENCIAS

http://sustenere.co/index.php/sciresalutis/article/view/CBPC2236-9600.2020.002.0004/2048 https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-
BR(#38)mid=/m/01hd58(#38)gl=BR(#38)ceid=BR:pt-419 https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
http://revista.aborj.org.br/index.php/rbo/article/view/1776/pdf https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52131/v44e662020.pdf?
sequence=5(#38)isAllowed=y
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Caio Vinicius Goncalves Roman Torres

TITULO Perfil do cirurgião dentista quanto ao rendimento mensal, local de trabalho e dificuldades encontradas na gestão do consultório.

INTRODUCAO
A Odontologia tem um treinamento na graduação extremamente clínico, voltado para as disciplinas que atuam diretamente no sistema estomatognático. O mercado
de trabalho é abordado de forma superficial e temas como gestão, mercado de trabalho, empreendedorismo, são praticamente esquecidos na grade curricular da
formação do profissional.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo transversal foi avaliar o perfil de profissionais de Odontologia quanto ao rendimento mensal, local de trabalho e dificuldades encontradas na
gestão.

METODOLOGIA
Foram entrevistados 91 profissionais, 65 mulheres e 26 homens, por meio de formulário digital Google, os entrevistados tiveram acesso ao TCLE e após aceite
enviado por e-mail tiveram o envio do questionário relativo ao estudo. Questões relacionadas ao ganho mensal, tempo de formado, local de trabalho (próprio ou não)
e dificuldades encontradas quanto a gestão do consultório foram respondidas por todos.

RESULTADOS
Os resultados mostraram que 46,1% recebem até 3 mil reais por mês e esse grupo é formado na maioria com formados entre 1 ano e 5 anos, 20% recebem entre 10
mil-20 mil reais. Possuem consultório próprio ou alugado 60,5% e a maior dificuldade encontrada é o gerenciamento (54,5%), 39,5% não possuem consultório e
relataram que a maior dificuldade encontrada é conseguir mais pacientes (47,2%).

CONCLUSOES
Concluímos que o rendimento mensal dos profissionais entrevistados tem relação ao tempo de formado e que as dificuldades encontradas quanto a gestão é
diferente entre profissionais que possuem local de trabalho e os que não possuem.

REFERENCIAS

Garbin, A. J. I.; Garbin, C. A. S.; Tiano, A.V. P.; Carvalho, M. L.; Fagundes, A. C. G. (2008). Marketing on dentistry: the perception of client about dental service of
privative clinic. Odontologia UNESP, 37, 197–202. Henry, R. K.; Molnar, A. L. (2013). Examination of social networking professional is among dental and dental
hygiene students. J Dental Education, 77(11), 1425-1430. Manakil, J.; Rihani, S.; George, R. (2015). Preparedness and Practice Management Skills of Graduating
Dental Students entering the Work Force. Education Research International, 8.https://doi.org/10.1155/2015/976124.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE HEMATOMAS INTRACRANIANOS EM CRIANÇAS: ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Entre 2015 e 2019, aproximadamente 19 milhões de casos de hematomas intracranianos ocorreram na faixa de 0 a 19 anos. Sua principal etiologia é o traumatismo
craniano, seguido por doenças cerebrovasculares. Nas causas traumáticas, há formação de hematomas no espaço epidural ou subdural. Nas doenças
cerebrovasculares, causadas principalmente por malformações, ocorre ruptura dos vasos, resultando em hematomas no interior do parênquima encefálico ou do
espaço subaracnoide. Em casos de urgência, a tomografia é o exame de escolha, e em casos subagudos e crônicos, opta-se pela ressonância. Os achados na
tomografia computadorizada variam de acordo com a região anatômica e a etiologia do hematoma.

OBJETIVOS Estudar e apresentar os achados da tomografia computadorizada dos diversos tipos de hematomas intracranianos em pacientes pediátricos por causa inespecífica.

METODOLOGIA

Realizou-se revisão narrativa da literatura com ensaio pictórico, utilizando artigos publicados entre 2015 a 2019, na base de dados Pubmed, além do Tratado de
Neurologia e Fundamentos da Radiologia. Considerou-se estudos de coorte, estudos retrospectivos e revisões de literatura. Os descritores e estratégia de busca
utilizada no Pubmed foram: ((Cerebral Hemorrhage, Traumatic) OR (Hematoma, Subdural, Acute) OR (Hematoma, Subdural, Chronic) OR (Hematoma, Subdural,
Intracranial) OR (Hematoma, Epidural, Cranial) OR (Hematoma, Subdural)) AND (Tomography, X-Ray Computed) AND (child OR children).

RESULTADOS

Foram analisados 78 artigos, 47 destes com imagem de Tomografia Computadorizada. Ao fim, foram selecionados 10 artigos, em língua inglesa. Em crianças, como
em adultos, o hematoma parenquimatoso é caracterizado por achados em área com densidade aumentada, homogênea, esférica, centralizada (putame) ou em lobos
temporal e frontal. O hematoma epidural apresenta-se como uma forma biconvexa com alta densidade localizada na periferia da cavidade craniana, cruza somente a
reflexão subdural, podendo apresentar consequentes sinais de herniação e edema. Já o hematoma subdural apresenta-se como uma coleção extra-axial, isodensa,
em formato crescente que tendem cruzar as margens das suturas. O hematoma subaracnóideo é evidenciado na tomografia através de áreas de alta atenuação nas
cisternas e nos sulcos, e quando preenchidos com pouca quantidade de sangue, os sulcos podem causar apagamento na imagem.

CONCLUSOES
O hematoma epidural não ultrapassa as suturas cranianas, diferentemente do hematoma subdural. O hematoma subaracnoideo estende-se até os sulcos adjacentes,
enquanto o subdural não. O hematoma parenquimatoso é o mais distinto por conta de ser um sangramento direto para a substância cerebral. Portanto, é
fundamental a distinção, no paciente pediátrico, dos diferentes hematomas intracranianos para o correto diagnóstico e conduta.

REFERENCIAS

1- Brant We, Helms CA. Fundamentos da Radiologia: Diagnóstico por Imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2015. 2- Champagne P et al. Conservative
Management of Large Traumatic Supratentorial Epidural Hematoma in the Pediatric Population [internet]. 2017. [Acesso em: 18 jul. 2020]. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28329751/ 3- Lindberg DM et al. Feasibility and Accuracy of Fast MRI Versus CT for Traumatic Brain Injury in Young Children
[internet]. 2019. [Acesso em: 18 jul. 2020]. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31533974/
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Leonardo de Souza Piber

TITULO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE HEMATOMAS INTRACRANIANOS EM CRIANÇAS: ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Entre 2015 e 2019, aproximadamente 19 milhões de casos de hematomas intracranianos ocorreram na faixa de 0 a 19 anos. Sua principal etiologia é o traumatismo
craniano, seguido por doenças cerebrovasculares. Nas causas traumáticas, há formação de hematomas no espaço epidural ou subdural. Nas doenças
cerebrovasculares, causadas principalmente por malformações, ocorre ruptura dos vasos, resultando em hematomas no interior do parênquima encefálico ou do
espaço subaracnoide. Em casos de urgência, a tomografia é o exame de escolha, e em casos subagudos e crônicos, opta-se pela ressonância. Os achados na
tomografia computadorizada variam de acordo com a região anatômica e a etiologia do hematoma.

OBJETIVOS Estudar e apresentar os achados da tomografia computadorizada dos diversos tipos de hematomas intracranianos em pacientes pediátricos por causa inespecífica.

METODOLOGIA

Realizou-se revisão narrativa da literatura com ensaio pictórico, utilizando artigos publicados entre 2015 a 2019, na base de dados Pubmed, além do Tratado de
Neurologia e Fundamentos da Radiologia. Considerou-se estudos de coorte, estudos retrospectivos e revisões de literatura. Os descritores e estratégia de busca
utilizada no Pubmed foram: ((Cerebral Hemorrhage, Traumatic) OR (Hematoma, Subdural, Acute) OR (Hematoma, Subdural, Chronic) OR (Hematoma, Subdural,
Intracranial) OR (Hematoma, Epidural, Cranial) OR (Hematoma, Subdural)) AND (Tomography, X-Ray Computed) AND (child OR children).

RESULTADOS

Foram analisados 78 artigos, 47 destes com imagem de Tomografia Computadorizada. Ao fim, foram selecionados 10 artigos, em língua inglesa. Em crianças, como
em adultos, o hematoma parenquimatoso é caracterizado por achados em área com densidade aumentada, homogênea, esférica, centralizada (putame) ou em lobos
temporal e frontal. O hematoma epidural apresenta-se como uma forma biconvexa com alta densidade localizada na periferia da cavidade craniana, cruza somente a
reflexão subdural, podendo apresentar consequentes sinais de herniação e edema. Já o hematoma subdural apresenta-se como uma coleção extra-axial, isodensa,
em formato crescente que tendem cruzar as margens das suturas. O hematoma subaracnóideo é evidenciado na tomografia através de áreas de alta atenuação nas
cisternas e nos sulcos, e quando preenchidos com pouca quantidade de sangue, os sulcos podem causar apagamento na imagem.

CONCLUSOES
O hematoma epidural não ultrapassa as suturas cranianas, diferentemente do hematoma subdural. O hematoma subaracnoideo estende-se até os sulcos adjacentes,
enquanto o subdural não. O hematoma parenquimatoso é o mais distinto por conta de ser um sangramento direto para a substância cerebral. Portanto, é
fundamental a distinção, no paciente pediátrico, dos diferentes hematomas intracranianos para o correto diagnóstico e conduta.

REFERENCIAS

1- Brant We, Helms CA. Fundamentos da Radiologia: Diagnóstico por Imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2015. 2- Champagne P et al. Conservative
Management of Large Traumatic Supratentorial Epidural Hematoma in the Pediatric Population [internet]. 2017. [Acesso em: 18 jul. 2020]. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28329751/ 3- Lindberg DM et al. Feasibility and Accuracy of Fast MRI Versus CT for Traumatic Brain Injury in Young Children
[internet]. 2019. [Acesso em: 18 jul. 2020]. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31533974/
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Leonardo de Souza Piber

TITULO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE HEMATOMAS INTRACRANIANOS EM CRIANÇAS: ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Entre 2015 e 2019, aproximadamente 19 milhões de casos de hematomas intracranianos ocorreram na faixa de 0 a 19 anos. Sua principal etiologia é o traumatismo
craniano, seguido por doenças cerebrovasculares. Nas causas traumáticas, há formação de hematomas no espaço epidural ou subdural. Nas doenças
cerebrovasculares, causadas principalmente por malformações, ocorre ruptura dos vasos, resultando em hematomas no interior do parênquima encefálico ou do
espaço subaracnoide. Em casos de urgência, a tomografia é o exame de escolha, e em casos subagudos e crônicos, opta-se pela ressonância. Os achados na
tomografia computadorizada variam de acordo com a região anatômica e a etiologia do hematoma.

OBJETIVOS Estudar e apresentar os achados da tomografia computadorizada dos diversos tipos de hematomas intracranianos em pacientes pediátricos por causa inespecífica.

METODOLOGIA

Realizou-se revisão narrativa da literatura com ensaio pictórico, utilizando artigos publicados entre 2015 a 2019, na base de dados Pubmed, além do Tratado de
Neurologia e Fundamentos da Radiologia. Considerou-se estudos de coorte, estudos retrospectivos e revisões de literatura. Os descritores e estratégia de busca
utilizada no Pubmed foram: ((Cerebral Hemorrhage, Traumatic) OR (Hematoma, Subdural, Acute) OR (Hematoma, Subdural, Chronic) OR (Hematoma, Subdural,
Intracranial) OR (Hematoma, Epidural, Cranial) OR (Hematoma, Subdural)) AND (Tomography, X-Ray Computed) AND (child OR children).

RESULTADOS

Foram analisados 78 artigos, 47 destes com imagem de Tomografia Computadorizada. Ao fim, foram selecionados 10 artigos, em língua inglesa. Em crianças, como
em adultos, o hematoma parenquimatoso é caracterizado por achados em área com densidade aumentada, homogênea, esférica, centralizada (putame) ou em lobos
temporal e frontal. O hematoma epidural apresenta-se como uma forma biconvexa com alta densidade localizada na periferia da cavidade craniana, cruza somente a
reflexão subdural, podendo apresentar consequentes sinais de herniação e edema. Já o hematoma subdural apresenta-se como uma coleção extra-axial, isodensa,
em formato crescente que tendem cruzar as margens das suturas. O hematoma subaracnóideo é evidenciado na tomografia através de áreas de alta atenuação nas
cisternas e nos sulcos, e quando preenchidos com pouca quantidade de sangue, os sulcos podem causar apagamento na imagem.

CONCLUSOES
O hematoma epidural não ultrapassa as suturas cranianas, diferentemente do hematoma subdural. O hematoma subaracnoideo estende-se até os sulcos adjacentes,
enquanto o subdural não. O hematoma parenquimatoso é o mais distinto por conta de ser um sangramento direto para a substância cerebral. Portanto, é
fundamental a distinção, no paciente pediátrico, dos diferentes hematomas intracranianos para o correto diagnóstico e conduta.

REFERENCIAS

1- Brant We, Helms CA. Fundamentos da Radiologia: Diagnóstico por Imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2015. 2- Champagne P et al. Conservative
Management of Large Traumatic Supratentorial Epidural Hematoma in the Pediatric Population [internet]. 2017. [Acesso em: 18 jul. 2020]. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28329751/ 3- Lindberg DM et al. Feasibility and Accuracy of Fast MRI Versus CT for Traumatic Brain Injury in Young Children
[internet]. 2019. [Acesso em: 18 jul. 2020]. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31533974/

Página 1020



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11804 Radiologia Médica 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3620069 - ISABELA PFLAUNE SCHOEN 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE HEMATOMAS INTRACRANIANOS EM CRIANÇAS: ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Entre 2015 e 2019, aproximadamente 19 milhões de casos de hematomas intracranianos ocorreram na faixa de 0 a 19 anos. Sua principal etiologia é o traumatismo
craniano, seguido por doenças cerebrovasculares. Nas causas traumáticas, há formação de hematomas no espaço epidural ou subdural. Nas doenças
cerebrovasculares, causadas principalmente por malformações, ocorre ruptura dos vasos, resultando em hematomas no interior do parênquima encefálico ou do
espaço subaracnoide. Em casos de urgência, a tomografia é o exame de escolha, e em casos subagudos e crônicos, opta-se pela ressonância. Os achados na
tomografia computadorizada variam de acordo com a região anatômica e a etiologia do hematoma.

OBJETIVOS Estudar e apresentar os achados da tomografia computadorizada dos diversos tipos de hematomas intracranianos em pacientes pediátricos por causa inespecífica.

METODOLOGIA

Realizou-se revisão narrativa da literatura com ensaio pictórico, utilizando artigos publicados entre 2015 a 2019, na base de dados Pubmed, além do Tratado de
Neurologia e Fundamentos da Radiologia. Considerou-se estudos de coorte, estudos retrospectivos e revisões de literatura. Os descritores e estratégia de busca
utilizada no Pubmed foram: ((Cerebral Hemorrhage, Traumatic) OR (Hematoma, Subdural, Acute) OR (Hematoma, Subdural, Chronic) OR (Hematoma, Subdural,
Intracranial) OR (Hematoma, Epidural, Cranial) OR (Hematoma, Subdural)) AND (Tomography, X-Ray Computed) AND (child OR children).

RESULTADOS

Foram analisados 78 artigos, 47 destes com imagem de Tomografia Computadorizada. Ao fim, foram selecionados 10 artigos, em língua inglesa. Em crianças, como
em adultos, o hematoma parenquimatoso é caracterizado por achados em área com densidade aumentada, homogênea, esférica, centralizada (putame) ou em lobos
temporal e frontal. O hematoma epidural apresenta-se como uma forma biconvexa com alta densidade localizada na periferia da cavidade craniana, cruza somente a
reflexão subdural, podendo apresentar consequentes sinais de herniação e edema. Já o hematoma subdural apresenta-se como uma coleção extra-axial, isodensa,
em formato crescente que tendem cruzar as margens das suturas. O hematoma subaracnóideo é evidenciado na tomografia através de áreas de alta atenuação nas
cisternas e nos sulcos, e quando preenchidos com pouca quantidade de sangue, os sulcos podem causar apagamento na imagem.

CONCLUSOES
O hematoma epidural não ultrapassa as suturas cranianas, diferentemente do hematoma subdural. O hematoma subaracnoideo estende-se até os sulcos adjacentes,
enquanto o subdural não. O hematoma parenquimatoso é o mais distinto por conta de ser um sangramento direto para a substância cerebral. Portanto, é
fundamental a distinção, no paciente pediátrico, dos diferentes hematomas intracranianos para o correto diagnóstico e conduta.

REFERENCIAS

1- Brant We, Helms CA. Fundamentos da Radiologia: Diagnóstico por Imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2015. 2- Champagne P et al. Conservative
Management of Large Traumatic Supratentorial Epidural Hematoma in the Pediatric Population [internet]. 2017. [Acesso em: 18 jul. 2020]. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28329751/ 3- Lindberg DM et al. Feasibility and Accuracy of Fast MRI Versus CT for Traumatic Brain Injury in Young Children
[internet]. 2019. [Acesso em: 18 jul. 2020]. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31533974/
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TITULO Perfil epidemiológico dos pacientes com perda auditiva induzida por ruído no Brasil, série histórica de 2007 a 2012

INTRODUCAO
A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é uma afecção insidiosa, que tem sintomas progressivos, relacionados ao tempo de exposição ao ruído, sendo um dos
principais problemas de saúde pública relacionados ao trabalho, deixando lesões e sequelas aos trabalhadores.

OBJETIVOS Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes com PAIR no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo transversal descritivo de série histórica. Foram selecionados os anos de 2007 a 2012, último ano de dados tabulados e consolidados. Para
critério de inclusão foram selecionados todos os casos notificados através do Sistema de Informação Nacional de Agravos e Notificação (SINAN) através do
Sistema de Vigilância de Acidente de Trabalho (SIVAT). As variáveis estudadas foram: sexo, etnia, escolaridade, região do país onde o trabalhador exerce sua função
laboral, local de trabalho, ano da notificação da PAIR, presença ou não de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

RESULTADOS

Durante o período estudado foram notificados 1872 casos de PAIR no Brasil. Houve um aumento dos casos notificados entre 2007 e 2011. Mesmo com uma redução
de 2011 para 2012, o número final de notificações em 2012 apresenta-se 3,6 vezes maior que 2007, demonstrando um aumento significativo no período estudado. A
maioria dos casos ocorreu em homens (90,7%), com 40 anos ou mais (79,4%) e de cor branca (58,2%). Com relação à escolaridade, a maior parte tem ensino
fundamental incompleto (48,3%). A região Sudeste apresenta-se com maior número de casos (65%), seguida pela região Centro-Oeste (18%), Nordeste (13%), Sul
(3,5%) e Norte (0,5%). A CAT foi emitida em apenas 41,7% dos casos. No que se refere ao ambiente de trabalho, a maior proporção está entre os trabalhadores de
produção de bens e serviços industriais manuais e industriais (70%).

CONCLUSOES

Através dos dados levantados pelo estudo fica evidente que a PAIR é um importante problema de saúde pública brasileiro, que evidenciou crescimento entre os anos
de 2007 e 2012, atingindo principalmente homens brancos adultos de baixa escolaridade, residentes em sua maioria da região Sudeste do país e que trabalham na
produção de bens e serviços industriais manuais e industriais. Todavia só foi emitido CAT em 41% dois casos. Notou-se também uma discrepância na prevalência
populacional entre os dados levantados e a literatura, evidenciando uma possível subnotificação deste agravo. Vale lembrar que a PAIR é uma doença na maioria
dos casos evitável com a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), desta forma mostra-se necessário a realização de campanhas transversais que
busquem a promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores

REFERENCIAS

CEREST/SESDEC-RJ; CESTEH/ENSP/FIOCRUZ. Boletim elaborado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado do Rio de Janeiro (Cerest/Sesdec-
RJ) e Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana/Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz. Fonoaudiologia na
saúde do trabalhador. Rio de Janeiro, 2010. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informação Nacional de Agravos e Notificação (SINAN), Sistema de Vigilância de
Acidente de trabalho (SIVAT/DATASUS). Disponível em: (#60)www.datasus.com.br(#62) . acesso em 04 out. 2020. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Norma
Regulamentadora NR 15. Atividades e Operações Insalubres. Brasília, DF, 2014. Disponível em: . Acesso em: 11 abr. 2017.
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TITULO Perfil epidemiológico dos pacientes com perda auditiva induzida por ruído no Brasil, série histórica de 2007 a 2012

INTRODUCAO
A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é uma afecção insidiosa, que tem sintomas progressivos, relacionados ao tempo de exposição ao ruído, sendo um dos
principais problemas de saúde pública relacionados ao trabalho, deixando lesões e sequelas aos trabalhadores.

OBJETIVOS Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes com PAIR no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo transversal descritivo de série histórica. Foram selecionados os anos de 2007 a 2012, último ano de dados tabulados e consolidados. Para
critério de inclusão foram selecionados todos os casos notificados através do Sistema de Informação Nacional de Agravos e Notificação (SINAN) através do
Sistema de Vigilância de Acidente de Trabalho (SIVAT). As variáveis estudadas foram: sexo, etnia, escolaridade, região do país onde o trabalhador exerce sua função
laboral, local de trabalho, ano da notificação da PAIR, presença ou não de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

RESULTADOS

Durante o período estudado foram notificados 1872 casos de PAIR no Brasil. Houve um aumento dos casos notificados entre 2007 e 2011. Mesmo com uma redução
de 2011 para 2012, o número final de notificações em 2012 apresenta-se 3,6 vezes maior que 2007, demonstrando um aumento significativo no período estudado. A
maioria dos casos ocorreu em homens (90,7%), com 40 anos ou mais (79,4%) e de cor branca (58,2%). Com relação à escolaridade, a maior parte tem ensino
fundamental incompleto (48,3%). A região Sudeste apresenta-se com maior número de casos (65%), seguida pela região Centro-Oeste (18%), Nordeste (13%), Sul
(3,5%) e Norte (0,5%). A CAT foi emitida em apenas 41,7% dos casos. No que se refere ao ambiente de trabalho, a maior proporção está entre os trabalhadores de
produção de bens e serviços industriais manuais e industriais (70%).

CONCLUSOES

Através dos dados levantados pelo estudo fica evidente que a PAIR é um importante problema de saúde pública brasileiro, que evidenciou crescimento entre os anos
de 2007 e 2012, atingindo principalmente homens brancos adultos de baixa escolaridade, residentes em sua maioria da região Sudeste do país e que trabalham na
produção de bens e serviços industriais manuais e industriais. Todavia só foi emitido CAT em 41% dois casos. Notou-se também uma discrepância na prevalência
populacional entre os dados levantados e a literatura, evidenciando uma possível subnotificação deste agravo. Vale lembrar que a PAIR é uma doença na maioria
dos casos evitável com a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), desta forma mostra-se necessário a realização de campanhas transversais que
busquem a promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores

REFERENCIAS

CEREST/SESDEC-RJ; CESTEH/ENSP/FIOCRUZ. Boletim elaborado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado do Rio de Janeiro (Cerest/Sesdec-
RJ) e Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana/Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz. Fonoaudiologia na
saúde do trabalhador. Rio de Janeiro, 2010. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informação Nacional de Agravos e Notificação (SINAN), Sistema de Vigilância de
Acidente de trabalho (SIVAT/DATASUS). Disponível em: (#60)www.datasus.com.br(#62) . acesso em 04 out. 2020. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Norma
Regulamentadora NR 15. Atividades e Operações Insalubres. Brasília, DF, 2014. Disponível em: . Acesso em: 11 abr. 2017.
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TITULO ESTUDO COMPARATIVO DA ESTERILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS UTILIZANDO RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E OZÔNIO

INTRODUCAO

De acordo com a Farmacopeia Brasileira a utilização de água para injetáveis requer um rigoroso controle de qualidade de forma que sejam atendidas as
especificações farmacopeicas (ABRASP, 2013). Recomenda-se que o tratamento da água seja realizado por destilação ou processo equivalente, de forma que
apresente ausência de microorganismos como pseudomonas sp, coliformes e de endotoxinas ((#60)0,25UE/ml), a condutividade máxima de 1,3 µS/cm a 25ºC e
COT (#38)#8804; 0,50 mg/L. (ANVISA, 2019). A desinfeção por radiação ultravioleta (UV) promove a oxidação de compostos orgânicos e reduz a contagem
microbiana através da alteração do DNA e RNA que absorve a radiação em comprimento de onda entre 240 e 280nm. O Ozônio é um forte agente oxidante e possui
alta eficiência na inativação de patógenos em curto tempo de contato, através da destruição da parede celular e danos aos constituintes dos ácidos nucleicos, além
de apresentar pouca toxicidade no efluente gerado (MEDEIROS, 2010). A escolha da melhor metodologia deve considerar o volume de água, custos de implantação,
consumo de energia, manutenção, vida útil e eficiência de purificação.

OBJETIVOS Comparar as técnicas de esterilização de água para injetáveis por ozônio (O3) e radiação ultravioleta (UV).

METODOLOGIA
Para a comparação das tecnologias de esterilização da água adotou-se uma unidade de vazão de água de 10m³/h para determinar os custos de instalação,
dimensões dos equipamentos, consumo de energia, vida útil, paradas para manutenções e eficiência na esterilização com base em dados da literatura e de
fabricantes.

RESULTADOS

Ambas tecnologias são igualmente eficientes na inativação dos microrganismos E. Coli e C. Perfringens, porém, o sistema O3 não foi eficiente na eliminação de
Cryptosporidium. O pH e alcalinidade da água podem ser alterados com o ozônio, entretanto nenhuma influência foi relatada no uso de radiação ultravioleta. O custo
de instalação do O3 é 46% superior ao sistema UV. O sistema UV ocupa um espaço 80% menor que o ozônio e pesa 20% menos. O consumo energético do UV é 40%
menor que o do O3. Com relação a vida útil dos sistemas, ambos possuem mesmos indicadores, entretanto a manutenção do sistema de O3 requer a higienização
geral do equipamento e da célula de descarga elétrica a cada 12 meses e o UV requer a substituição da lâmpada a cada ano juntamente com a higienização do
sistema. O custo de O(#38)M para o sistema de UV é menor que para o ozônio pois este último requer profissional qualificado para a manutenção do sistema.

CONCLUSOES
Conclui-se que o sistema UV é o mais empregado na esterilização de água devido aos aspectos econômicos, pois apresenta menor custo de implantação, ocupa
menor área, menor consumo de energia e promove maior eficiência na purificação.

REFERENCIAS
ABRASP, Métodos de obtenção de água para injetáveis, 2013. ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Farmacopeia Brasileira. 6 ed. Brasília, 2019.
MEDEIROS, R. C., Comparação da resistência de protozoários patogênicos e de microrganismos indicadores à desinfecção sequencial cloro-radiação UV e Ozônio-
radiação UV. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. 2010.
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TITULO Avaliação da presença de aglutininas anti-Leptospira spp. em cavalos de corrida do Jockey Clube de São Paulo

INTRODUCAO
A leptospirose é uma zoonose emergente de distribuição global, causada por espiroquetas patogênicas do gênero Leptospira1. A doença tem alto impacto na
equinocultura, pois ocasiona problemas da esfera reprodutiva, além de causar quadros de uveíte, febre e em casos mais graves, falência renal e óbito. Haras ou
Jockeys são locais com alta circulação de equinos, o que pode favorecer a transmissão do patógeno entre animais ou mesmo para humanos.

OBJETIVOS O presente estudo pretende traçar o perfil soroepidemiológico da leptospirose em equinos alojados no Jockey Clube de São Paulo.

METODOLOGIA

Foram avaliadas 697 amostras de soro sanguíneo, sendo 604 delas obtidas de animais alojados no Jockey Clube de São Paulo, e 93 de animais alojados no
município de Campinas. Amostras de sangue foram coletadas por venopunção da veia jugular e armazenadas em tubos sem anticoagulante para obtenção do soro
sanguíneo. A presença de anticorpos anti-Leptospira spp. foi realizada por meio da técnica de soroaglutinação microscópica (SAM), sendo considerados positivos
todos os animais que obtiveram titulação (#38)#8805; 100. O sorogrupo que obteve maior titulação foi classificado como provável sorogrupo infectante. Este estudo
foi aprovado pelo CEUA/UNISA (N.27/2019).

RESULTADOS

Cinquenta e quatro animais do Jockey de São Paulo e um animal de Campinas foram positivos à SAM, totalizando 7,89% de soropositividade. Quatorze (25,46%)
tiveram maiores títulos para o sorogrupo Australis, 11 (20,0%) para Pomona e 7 (12,7%) para Shermani. Infecção pelo sorogrupo Icterohaemorrhagiae foi atribuída a 5
animais (9,09%), Autumnalis a 3 (5,4%), e os sorogrupos Cynopteri e Ballum foram encontrados em 2 animais cada (3,6%). Não foi possível determinar o sorogrupo
infectante em oito animais sororeagentes devido as reações de coaglutinação. Os sorogrupos encontrados com maior frequência foram Australis e Pomona, e
embora a presença de títulos contra esse sorogrupo já tenha sido relatada em populações equinas de diversas localidades do Brasil, a identificação desses
sorogrupos como os mais prevalentes é inédita no estado de São Paulo. Os equídeos são considerados reservatórios naturais de sorovares pertencentes a ambos os
sorogrupos, e a predominância de títulos contra esses sorogrupos sugere que os próprios equinos avaliados podem estar atuando como fontes de infecção nos
locais de origem ou mesmo dentro das instalações do Jockey Clube. Ademais, a presença de anticorpos contra Icterohaemorrhagiae em parte dos animais avaliados
pode ocorrer devido a alta infestação de roedores no local 2,3.

CONCLUSOES
Os resultados apontam a necessidade de monitoramento do patógeno dentro das instalações, principalmente devido ao alto valor e desempenho esportivo dos
animais. Estudos visando a identificação de portadores devem ser realizados futuramente no intuito de investigar o papel epidemiológico de animais infectados
dentro das instalações do Jockey Clube de São Paulo.

REFERENCIAS
1.Levett PN. Leptospirosis. Clin Microbiol Rev. 2001;14(2):296-326. 2. Querino AMV, Delbem ÁCB, Oliveira RC, et al. Fatores de risco associados à leptospirose em
cães do município de Londrina-PR. Semin Ciências Agrárias. 2003;24(1):27. doi:10.5433/1679-0359.2003v24n1p27 3. Hagiwara MK. Boletim Técnico. Pfizer Saúde
Anim. 2003.
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TITULO Eficácia de vacinas contra leptospirose canina disponíveis comercialmente: uma revisão sistemática

INTRODUCAO

A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial que acomete ampla diversidade de mamíferos, inclusive humanos e cães, com potencial de causar
doença grave e potencialmente fatal. Um dos principais métodos de prevenção da doença em cães é a utilização de vacinas polivalentes¹. Entretanto, apesar do uso
extensivo de vacinas nas últimas décadas, a real eficácia da vacinação na prevenção da doença e a duração da imunidade conferida pelas vacinas tem sido pouco
documentada na literatura científica. Esse estudo pretende investigar e contrastar os dados disponíveis na literatura científica acerca da eficácia das vacinas
comercialmente utilizadas para prevenir a leptospirose canina por meio de uma revisão sistemática².

OBJETIVOS
Avaliar a eficácia vacinal e duração de imunidade conferida pelas principais vacinas utilizadas, além de identificar principais limitações dos métodos aplicados para
testar a eficácia da vacinação na prevenção da leptospirose canina.

METODOLOGIA

Realizamos uma busca sistemática nas bases Pubmed, Scielo, Web of Science, BVS, BVS Vet e EMBASE, utilizando as palavras-chave (Leptosp* AND (dog OR canine
OR cães OR dogs) AND (vaccin* OR immun*)), sem filtro de linguagem, no período de 2000 a 2020. Os critérios de elegibilidade foram: testar uma vacina
comercialmente disponível, teste realizado em cães, detalhar o método de análise, descrever o número amostral, não ser tese ou revisão literária e exibir dados de
intervalo entre doses e aplicações. A seleção de artigos, análise de viés e extração de dados foi realizada em pares e um terceiro autor decidiu em casos de
discordância.

RESULTADOS

Foram identificados 1.690 artigos e, após seleção, foram incluídos 22 artigos no presente trabalho. Os 22 artigos continham 58 ensaios, sendo 21 deles com teste de
duração da imunidade e 37 com teste de eficácia. Treze dos estudos não possuíam grupo controle. O principal método utilizado para identificação de leptospiras em
amostras de sangue e urina foi a cultura e isolamento do agente. Apenas 6 ensaios, do mesmo artigo, realizaram PCR nas amostras de urina pós desafio in vivo. A
técnica de soroaglutinação microscópica foi utilizada em 53 dos 58 ensaios analisados. Quarenta e quatro artigos realizaram o teste de portador renal. Os desafios
foram realizados com os sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Grippotyphosa, Bratislava e Bananal.

CONCLUSOES
A busca realizada foi capaz de identificar uma quantidade suficiente de referências para análise sobre a eficácia de vacinas anti-Leptospira spp. em cães. O uso de
SAM para teste de eficácia vacinal deve ser questionado, pois a titulação de anticorpos tende a cair rapidamente após a aplicação da vacina. A soroneutralização é
um método menos invasivo do que o desafio in vivo e ainda pouco utilizado para testes de eficácia e duração da proteção vacinal.

REFERENCIAS
1.Greene CE, Sykes JE, Moore GE, Goldstein RE, Schultz RD 2012. Leptospirosis. In CE Green, Infectious diseases of the dog and cat, 4th ed., Saunders Elsevier, St
Louis, p. 431-447. 2.Hagiwara MK, Miotto BA, Tozzi BF. Revisão sobre a leptospirose canina no Brasil. Clín. Vet.; 20(119): 86-104, 2015.
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TITULO Eficácia de vacinas contra leptospirose canina disponíveis comercialmente: uma revisão sistemática

INTRODUCAO

A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial que acomete ampla diversidade de mamíferos, inclusive humanos e cães, com potencial de causar
doença grave e potencialmente fatal. Um dos principais métodos de prevenção da doença em cães é a utilização de vacinas polivalentes¹. Entretanto, apesar do uso
extensivo de vacinas nas últimas décadas, a real eficácia da vacinação na prevenção da doença e a duração da imunidade conferida pelas vacinas tem sido pouco
documentada na literatura científica. Esse estudo pretende investigar e contrastar os dados disponíveis na literatura científica acerca da eficácia das vacinas
comercialmente utilizadas para prevenir a leptospirose canina por meio de uma revisão sistemática².

OBJETIVOS
Avaliar a eficácia vacinal e duração de imunidade conferida pelas principais vacinas utilizadas, além de identificar principais limitações dos métodos aplicados para
testar a eficácia da vacinação na prevenção da leptospirose canina.

METODOLOGIA

Realizamos uma busca sistemática nas bases Pubmed, Scielo, Web of Science, BVS, BVS Vet e EMBASE, utilizando as palavras-chave (Leptosp* AND (dog OR canine
OR cães OR dogs) AND (vaccin* OR immun*)), sem filtro de linguagem, no período de 2000 a 2020. Os critérios de elegibilidade foram: testar uma vacina
comercialmente disponível, teste realizado em cães, detalhar o método de análise, descrever o número amostral, não ser tese ou revisão literária e exibir dados de
intervalo entre doses e aplicações. A seleção de artigos, análise de viés e extração de dados foi realizada em pares e um terceiro autor decidiu em casos de
discordância.

RESULTADOS

Foram identificados 1.690 artigos e, após seleção, foram incluídos 22 artigos no presente trabalho. Os 22 artigos continham 58 ensaios, sendo 21 deles com teste de
duração da imunidade e 37 com teste de eficácia. Treze dos estudos não possuíam grupo controle. O principal método utilizado para identificação de leptospiras em
amostras de sangue e urina foi a cultura e isolamento do agente. Apenas 6 ensaios, do mesmo artigo, realizaram PCR nas amostras de urina pós desafio in vivo. A
técnica de soroaglutinação microscópica foi utilizada em 53 dos 58 ensaios analisados. Quarenta e quatro artigos realizaram o teste de portador renal. Os desafios
foram realizados com os sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Grippotyphosa, Bratislava e Bananal.

CONCLUSOES
A busca realizada foi capaz de identificar uma quantidade suficiente de referências para análise sobre a eficácia de vacinas anti-Leptospira spp. em cães. O uso de
SAM para teste de eficácia vacinal deve ser questionado, pois a titulação de anticorpos tende a cair rapidamente após a aplicação da vacina. A soroneutralização é
um método menos invasivo do que o desafio in vivo e ainda pouco utilizado para testes de eficácia e duração da proteção vacinal.

REFERENCIAS
1.Greene CE, Sykes JE, Moore GE, Goldstein RE, Schultz RD 2012. Leptospirosis. In CE Green, Infectious diseases of the dog and cat, 4th ed., Saunders Elsevier, St
Louis, p. 431-447. 2.Hagiwara MK, Miotto BA, Tozzi BF. Revisão sobre a leptospirose canina no Brasil. Clín. Vet.; 20(119): 86-104, 2015.
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TITULO Eficácia de vacinas contra leptospirose canina disponíveis comercialmente: uma revisão sistemática

INTRODUCAO

A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial que acomete ampla diversidade de mamíferos, inclusive humanos e cães, com potencial de causar
doença grave e potencialmente fatal. Um dos principais métodos de prevenção da doença em cães é a utilização de vacinas polivalentes¹. Entretanto, apesar do uso
extensivo de vacinas nas últimas décadas, a real eficácia da vacinação na prevenção da doença e a duração da imunidade conferida pelas vacinas tem sido pouco
documentada na literatura científica. Esse estudo pretende investigar e contrastar os dados disponíveis na literatura científica acerca da eficácia das vacinas
comercialmente utilizadas para prevenir a leptospirose canina por meio de uma revisão sistemática².

OBJETIVOS
Avaliar a eficácia vacinal e duração de imunidade conferida pelas principais vacinas utilizadas, além de identificar principais limitações dos métodos aplicados para
testar a eficácia da vacinação na prevenção da leptospirose canina.

METODOLOGIA

Realizamos uma busca sistemática nas bases Pubmed, Scielo, Web of Science, BVS, BVS Vet e EMBASE, utilizando as palavras-chave (Leptosp* AND (dog OR canine
OR cães OR dogs) AND (vaccin* OR immun*)), sem filtro de linguagem, no período de 2000 a 2020. Os critérios de elegibilidade foram: testar uma vacina
comercialmente disponível, teste realizado em cães, detalhar o método de análise, descrever o número amostral, não ser tese ou revisão literária e exibir dados de
intervalo entre doses e aplicações. A seleção de artigos, análise de viés e extração de dados foi realizada em pares e um terceiro autor decidiu em casos de
discordância.

RESULTADOS

Foram identificados 1.690 artigos e, após seleção, foram incluídos 22 artigos no presente trabalho. Os 22 artigos continham 58 ensaios, sendo 21 deles com teste de
duração da imunidade e 37 com teste de eficácia. Treze dos estudos não possuíam grupo controle. O principal método utilizado para identificação de leptospiras em
amostras de sangue e urina foi a cultura e isolamento do agente. Apenas 6 ensaios, do mesmo artigo, realizaram PCR nas amostras de urina pós desafio in vivo. A
técnica de soroaglutinação microscópica foi utilizada em 53 dos 58 ensaios analisados. Quarenta e quatro artigos realizaram o teste de portador renal. Os desafios
foram realizados com os sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Grippotyphosa, Bratislava e Bananal.

CONCLUSOES
A busca realizada foi capaz de identificar uma quantidade suficiente de referências para análise sobre a eficácia de vacinas anti-Leptospira spp. em cães. O uso de
SAM para teste de eficácia vacinal deve ser questionado, pois a titulação de anticorpos tende a cair rapidamente após a aplicação da vacina. A soroneutralização é
um método menos invasivo do que o desafio in vivo e ainda pouco utilizado para testes de eficácia e duração da proteção vacinal.

REFERENCIAS
1.Greene CE, Sykes JE, Moore GE, Goldstein RE, Schultz RD 2012. Leptospirosis. In CE Green, Infectious diseases of the dog and cat, 4th ed., Saunders Elsevier, St
Louis, p. 431-447. 2.Hagiwara MK, Miotto BA, Tozzi BF. Revisão sobre a leptospirose canina no Brasil. Clín. Vet.; 20(119): 86-104, 2015.

Página 1028



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11810 Doenças Infecciosas de Animais 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3393402 - FABIANA FERREIRA SALGADO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Amane Paldes Goncales Bruno Alonso Miotto CAMILA MARINELLI MARTINS

TITULO Eficácia de vacinas contra leptospirose canina disponíveis comercialmente: uma revisão sistemática

INTRODUCAO

A leptospirose é uma zoonose bacteriana de distribuição mundial que acomete ampla diversidade de mamíferos, inclusive humanos e cães, com potencial de causar
doença grave e potencialmente fatal. Um dos principais métodos de prevenção da doença em cães é a utilização de vacinas polivalentes¹. Entretanto, apesar do uso
extensivo de vacinas nas últimas décadas, a real eficácia da vacinação na prevenção da doença e a duração da imunidade conferida pelas vacinas tem sido pouco
documentada na literatura científica. Esse estudo pretende investigar e contrastar os dados disponíveis na literatura científica acerca da eficácia das vacinas
comercialmente utilizadas para prevenir a leptospirose canina por meio de uma revisão sistemática².

OBJETIVOS
Avaliar a eficácia vacinal e duração de imunidade conferida pelas principais vacinas utilizadas, além de identificar principais limitações dos métodos aplicados para
testar a eficácia da vacinação na prevenção da leptospirose canina.

METODOLOGIA

Realizamos uma busca sistemática nas bases Pubmed, Scielo, Web of Science, BVS, BVS Vet e EMBASE, utilizando as palavras-chave (Leptosp* AND (dog OR canine
OR cães OR dogs) AND (vaccin* OR immun*)), sem filtro de linguagem, no período de 2000 a 2020. Os critérios de elegibilidade foram: testar uma vacina
comercialmente disponível, teste realizado em cães, detalhar o método de análise, descrever o número amostral, não ser tese ou revisão literária e exibir dados de
intervalo entre doses e aplicações. A seleção de artigos, análise de viés e extração de dados foi realizada em pares e um terceiro autor decidiu em casos de
discordância.

RESULTADOS

Foram identificados 1.690 artigos e, após seleção, foram incluídos 22 artigos no presente trabalho. Os 22 artigos continham 58 ensaios, sendo 21 deles com teste de
duração da imunidade e 37 com teste de eficácia. Treze dos estudos não possuíam grupo controle. O principal método utilizado para identificação de leptospiras em
amostras de sangue e urina foi a cultura e isolamento do agente. Apenas 6 ensaios, do mesmo artigo, realizaram PCR nas amostras de urina pós desafio in vivo. A
técnica de soroaglutinação microscópica foi utilizada em 53 dos 58 ensaios analisados. Quarenta e quatro artigos realizaram o teste de portador renal. Os desafios
foram realizados com os sorovares Canicola, Icterohaemorrhagiae, Copenhageni, Grippotyphosa, Bratislava e Bananal.

CONCLUSOES
A busca realizada foi capaz de identificar uma quantidade suficiente de referências para análise sobre a eficácia de vacinas anti-Leptospira spp. em cães. O uso de
SAM para teste de eficácia vacinal deve ser questionado, pois a titulação de anticorpos tende a cair rapidamente após a aplicação da vacina. A soroneutralização é
um método menos invasivo do que o desafio in vivo e ainda pouco utilizado para testes de eficácia e duração da proteção vacinal.

REFERENCIAS
1.Greene CE, Sykes JE, Moore GE, Goldstein RE, Schultz RD 2012. Leptospirosis. In CE Green, Infectious diseases of the dog and cat, 4th ed., Saunders Elsevier, St
Louis, p. 431-447. 2.Hagiwara MK, Miotto BA, Tozzi BF. Revisão sobre a leptospirose canina no Brasil. Clín. Vet.; 20(119): 86-104, 2015.
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TITULO : Ligas Acadêmicas: o perfil dos ingressantes da Unisa

INTRODUCAO

As ligas acadêmicas (LAM) são importante na graduação médica. Instrumento de complementação educacional, servem como ferramenta de extensão universitária
e ambiente de integração. Na Universidade Santo Amaro (UNISA), há um aumento das LAM e das atividades participativas. Novas ligas surgem por motivação
estudantil, seja por necessidade de aprofundar os estudos, ou aproximar-se da especialidade. O ingressante vem apresentando perfil característico e aspirações
correlatas.

OBJETIVOS Avaliar o perfil do ingressante nas ligas acadêmicas da UNISA, através perspectiva daqueles que as integram ou as administram.

METODOLOGIA
Pesquisa exploratória, qualitativa, corte transversal, em formato eletrônico. Participaram estudantes de medicina da UNISA, dirigentes e ex-dirigentes de ligas
acadêmicas, cientes pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As respostas foram analisadas pela perspectiva de L.Bardin.

RESULTADOS

A pesquisa demonstrou que 67.2% dos integrantes das LAM ingressaram no primeiro ano de curso, mostrando o interesse no início da graduação pela atividade
complementar. O principal mote é conhecer uma especialidade. A maioria, ciente das atividades extras, não demonstrou arrependimento em iniciar a atividade
precocemente - 68,4%. Os alunos que entraram a partir do segundo ano foram questionados sobre o porquê da "demora" e afirmaram que entre os motivos estavam
a insegurança quanto à adaptação na faculdade ou pela seleção de algumas ligas ser em semestres mais altos. Porém, nenhum aluno acusou desinteresse no
primeiro ano de escola. Ao contrário, quanto mais exigente e especializada a LAM, maior o interesse, em participar. Sendo as atividades especificas e práticas a
causa do início precoce. Entretanto, os que ingressaram mais tardiamente, 68,4% não se arrependeram, alegando a necessidade de adaptarem-se ao curso e suas
demandas.

CONCLUSOES
A maioria dos alunos Unisa ingressa precocemente nas LAM, embora a participação possa ocorrer nos seis anos de curso. Isso reflete tanto a necessidade de
aproximar-se das especialidades, como de experienciar atividades práticas e de pesquisa no início da vida acadêmica. Elas são um instrumento que auxilia a escolha
da especialidade, a prática integrativa e de pesquisa.

REFERENCIAS

1-LA LIGA (Madrid). La Liga – história. 2019. Disponível em:https://www.laliga.com/laliga/historia. 2- BOTELHO, NM; Ferreira, IG; Souza, LEA. Ligas acadêmicas de
medicina:artigo de revisão.Revista Paraense de Medicina, Curitiba, Disponível em:http://files.bvs.br/upload/S/0101-5907/2013/v27n4/a4082.pdf. 3- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE LIGAS ACADEMICAS DE MEDICINA. DIRETRIZES NACIONAIS. Disponível em:https://ablam.org.br/diretrizes-nacionais/. 4- CAVALCANTE, ASP; et al.
As Ligas Acadêmicas na Área da Saúde: lacunas do conhecimento na produção científica brasileira. Revista Brasileira de Educação Médica, [s.l.], v. 42, n. 1, p. 199-
206, jan. 2018. FapUNIFESP (SciELO). 5- TORRES, AR; OLIVEIRA, GM; YAMAMOTO, FM; LIMA, MCP. Ligas Acadêmicas e formação médica: contribuições e desafios.
Interface - Comunicação, Saúde, Educação, [s.l.], v. 12, n. 27, p. 713-720, dez. 2008. FapUNIFESP (SciELO). 6- FERREIRA CP. AAMEDSA. [Online].; 2015 acesso em: 10
jun. 2020. Disponível em:http://www.amigos.med.br/medicina-santo-amaro/historia-da-fmsa/. 7– BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979.
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TITULO : Ligas Acadêmicas: o perfil dos ingressantes da Unisa

INTRODUCAO

As ligas acadêmicas (LAM) são importante na graduação médica. Instrumento de complementação educacional, servem como ferramenta de extensão universitária
e ambiente de integração. Na Universidade Santo Amaro (UNISA), há um aumento das LAM e das atividades participativas. Novas ligas surgem por motivação
estudantil, seja por necessidade de aprofundar os estudos, ou aproximar-se da especialidade. O ingressante vem apresentando perfil característico e aspirações
correlatas.

OBJETIVOS Avaliar o perfil do ingressante nas ligas acadêmicas da UNISA, através perspectiva daqueles que as integram ou as administram.

METODOLOGIA
Pesquisa exploratória, qualitativa, corte transversal, em formato eletrônico. Participaram estudantes de medicina da UNISA, dirigentes e ex-dirigentes de ligas
acadêmicas, cientes pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As respostas foram analisadas pela perspectiva de L.Bardin.

RESULTADOS

A pesquisa demonstrou que 67.2% dos integrantes das LAM ingressaram no primeiro ano de curso, mostrando o interesse no início da graduação pela atividade
complementar. O principal mote é conhecer uma especialidade. A maioria, ciente das atividades extras, não demonstrou arrependimento em iniciar a atividade
precocemente - 68,4%. Os alunos que entraram a partir do segundo ano foram questionados sobre o porquê da "demora" e afirmaram que entre os motivos estavam
a insegurança quanto à adaptação na faculdade ou pela seleção de algumas ligas ser em semestres mais altos. Porém, nenhum aluno acusou desinteresse no
primeiro ano de escola. Ao contrário, quanto mais exigente e especializada a LAM, maior o interesse, em participar. Sendo as atividades especificas e práticas a
causa do início precoce. Entretanto, os que ingressaram mais tardiamente, 68,4% não se arrependeram, alegando a necessidade de adaptarem-se ao curso e suas
demandas.

CONCLUSOES
A maioria dos alunos Unisa ingressa precocemente nas LAM, embora a participação possa ocorrer nos seis anos de curso. Isso reflete tanto a necessidade de
aproximar-se das especialidades, como de experienciar atividades práticas e de pesquisa no início da vida acadêmica. Elas são um instrumento que auxilia a escolha
da especialidade, a prática integrativa e de pesquisa.

REFERENCIAS

1-LA LIGA (Madrid). La Liga – história. 2019. Disponível em:https://www.laliga.com/laliga/historia. 2- BOTELHO, NM; Ferreira, IG; Souza, LEA. Ligas acadêmicas de
medicina:artigo de revisão.Revista Paraense de Medicina, Curitiba, Disponível em:http://files.bvs.br/upload/S/0101-5907/2013/v27n4/a4082.pdf. 3- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE LIGAS ACADEMICAS DE MEDICINA. DIRETRIZES NACIONAIS. Disponível em:https://ablam.org.br/diretrizes-nacionais/. 4- CAVALCANTE, ASP; et al.
As Ligas Acadêmicas na Área da Saúde: lacunas do conhecimento na produção científica brasileira. Revista Brasileira de Educação Médica, [s.l.], v. 42, n. 1, p. 199-
206, jan. 2018. FapUNIFESP (SciELO). 5- TORRES, AR; OLIVEIRA, GM; YAMAMOTO, FM; LIMA, MCP. Ligas Acadêmicas e formação médica: contribuições e desafios.
Interface - Comunicação, Saúde, Educação, [s.l.], v. 12, n. 27, p. 713-720, dez. 2008. FapUNIFESP (SciELO). 6- FERREIRA CP. AAMEDSA. [Online].; 2015 acesso em: 10
jun. 2020. Disponível em:http://www.amigos.med.br/medicina-santo-amaro/historia-da-fmsa/. 7– BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979.
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TITULO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA CONTENÇÃO DA COVID-19

INTRODUCAO

A experiência de países sem sistema de saúde demonstrou a posição decisiva que políticas salutares universais tiveram na contenção do contágio e no número de
mortes pela COVID-19. No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS) assumiu seu papel de coordenadora do cuidado, sendo resolutiva nos casos leves e moderados
ao aplicar medidas de conforto e dar suporte ao paciente durante o período de isolamento, identificando precocemente e encaminhando rapidamente os casos
graves, retardando o avanço da epidemia e impedindo o colapso do sistema de saúde.

OBJETIVOS Analisar o papel da APS na contenção da epidemia de COVID-19.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica com pesquisa nas bases de dados SCIELO, MEDLINE, Cochrane, LILACS, PUBMED e Scopus a partir dos descritores “COVID-
19”, “coronavírus” e “APS”. Buscaram-se artigos publicados em 2020.

RESULTADOS

O enfrentamento da pandemia gerou a necessidade de adequações nas diretrizes da APS, envolvendo a garantia de acesso seguro à Unidade Básica de Saúde (UBS)
por meio de adaptações no espaço físico, implementação de telemedicina, garantia da longitudinalidade do cuidado e fortalecimento da abordagem comunitária e
familiar com ênfase na educação em saúde visando orientar a população acerca das medidas profiláticas frente ao novo agente infeccioso. A partir desses pilares,
foi possível que a UBS continuasse atendendo às demandas originais da população sem expô-los ao risco de contaminação e atender os casos de coronavirose
leves e realizar,eventualmente, o encaminhamento dos casos graves.

CONCLUSOES
A APS demonstrou impactos positivos na contenção da epidemia, evitando o colapso do sistema de saúde ao absorver os casos leves e continuar atendendo às
demandas da população local, demonstrando a necessidade da abordagem familiar, comunitária e territorializada no enfrentamento de uma emergência de saúde.

REFERENCIAS

Ministério da Saúde/SAPS. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. Brasília: 2020 maio. versão 9. 41 p. Harzheim E,
D’Ávila O. Ações federais para apoio e fortalecimento local no combate ao COVID-19: a Atenção Primária à Saúde (APS) no assento do condutor. Ciência (#38)
Saúde Coletiva. 2020;25(6):2493-7. Medina M, Giovanella L, Bousquat A, Mendonça M, Aquino R. Atenção primária à saúde em tempos de COVID-19: o que fazer?.
Cad. Saúde Pública. 2020;36(8). Nedel, F. Enfrentando a COVID19: APS forte agora mais que nunca!. APS em Revista ARTIGOS. 2020;2(1):11-6. Engstrom E, et al.
Recomendações para a organização da Atenção Primária à Saúde no SUS no enfrentamento da Covid-19. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 2020 mai. 13 p. [acesso em 28
set 2020 ]. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41404
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4135181 - GABRIELA PEREIRA DA SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Andreetta Corral

TITULO A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA CONTENÇÃO DA COVID-19

INTRODUCAO

A experiência de países sem sistema de saúde demonstrou a posição decisiva que políticas salutares universais tiveram na contenção do contágio e no número de
mortes pela COVID-19. No Brasil, a Atenção Primária à Saúde (APS) assumiu seu papel de coordenadora do cuidado, sendo resolutiva nos casos leves e moderados
ao aplicar medidas de conforto e dar suporte ao paciente durante o período de isolamento, identificando precocemente e encaminhando rapidamente os casos
graves, retardando o avanço da epidemia e impedindo o colapso do sistema de saúde.

OBJETIVOS Analisar o papel da APS na contenção da epidemia de COVID-19.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão bibliográfica com pesquisa nas bases de dados SCIELO, MEDLINE, Cochrane, LILACS, PUBMED e Scopus a partir dos descritores “COVID-
19”, “coronavírus” e “APS”. Buscaram-se artigos publicados em 2020.

RESULTADOS

O enfrentamento da pandemia gerou a necessidade de adequações nas diretrizes da APS, envolvendo a garantia de acesso seguro à Unidade Básica de Saúde (UBS)
por meio de adaptações no espaço físico, implementação de telemedicina, garantia da longitudinalidade do cuidado e fortalecimento da abordagem comunitária e
familiar com ênfase na educação em saúde visando orientar a população acerca das medidas profiláticas frente ao novo agente infeccioso. A partir desses pilares,
foi possível que a UBS continuasse atendendo às demandas originais da população sem expô-los ao risco de contaminação e atender os casos de coronavirose
leves e realizar,eventualmente, o encaminhamento dos casos graves.

CONCLUSOES
A APS demonstrou impactos positivos na contenção da epidemia, evitando o colapso do sistema de saúde ao absorver os casos leves e continuar atendendo às
demandas da população local, demonstrando a necessidade da abordagem familiar, comunitária e territorializada no enfrentamento de uma emergência de saúde.

REFERENCIAS

Ministério da Saúde/SAPS. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. Brasília: 2020 maio. versão 9. 41 p. Harzheim E,
D’Ávila O. Ações federais para apoio e fortalecimento local no combate ao COVID-19: a Atenção Primária à Saúde (APS) no assento do condutor. Ciência (#38)
Saúde Coletiva. 2020;25(6):2493-7. Medina M, Giovanella L, Bousquat A, Mendonça M, Aquino R. Atenção primária à saúde em tempos de COVID-19: o que fazer?.
Cad. Saúde Pública. 2020;36(8). Nedel, F. Enfrentando a COVID19: APS forte agora mais que nunca!. APS em Revista ARTIGOS. 2020;2(1):11-6. Engstrom E, et al.
Recomendações para a organização da Atenção Primária à Saúde no SUS no enfrentamento da Covid-19. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 2020 mai. 13 p. [acesso em 28
set 2020 ]. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/41404
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2964589 - KARLA CARDOSO DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lucas Melo Neves JANE DE ESTON ARMOND

TITULO Sintomas ansiosos e sintomas depressivos em estudantes de Medicina

INTRODUCAO

A graduação em Medicina, realizada em turno integral, exige do estudante elevada dedicação, empenho, disciplina e resiliência. A elevada carga horária, o alto nível
de exigência das aulas e a complexidade dos temas abordados podem interferir, principalmente, na saúde mental do aluno criando condições para o aumento de
sintomas ansiosos (SAns) e sintomas depressivos (SDep). Fatores como morar longe da família, a adaptação à nova rotina, pressão familiar/social por sucesso e
alteração dos hábitos (atividade física e comportamento sedentário) também podem agravar esses quadros.

OBJETIVOS Verificar em uma amostra de estudantes de Medicina, a intensidade dos SAns e SDep.

METODOLOGIA

O estudo foi aprovado pelo CEP (CAEE-32326320.5.0000.0081). Participaram 123 estudantes do 1º ao 12º semestre do curso de Medicina da Universidade Santo
Amaro, com a idade entre 18 a 40 anos. Para tal, foi utilizado as ferramentas: a) inventário de sintomas de ansiedade–Beck anxiety inventory-BAI; b) inventário de
sintomas depressivos–Beck depression inventory-BDI; ambos questionários são compostos por 21 afirmações de múltipla escolha, sendo que cada uma apresenta 4
possibilidades (0 a 3), podendo a pontuação final variar de 0 a 63 pontos. Os dados foram apresentamos em percentil e (média). Os pontos de corte utilizados para
contabilizar a intensidade dos SAns foram: 0-10 grau mínimo de sintomas de ansiedade; 11-19 pontos SAns leve; 20-36 pontos SAns moderada; e de 37-63 pontos
SAns severa. Já no questionário de SDep, os pontos de corte foram: 0-13 pontos grau mínimo ou ausência de SDep; 14-19 pontos SDep leve; 20-28 pontos SDep
moderada; e acima de 28 pontos corresponde a SDep severa.

RESULTADOS

Com relação aos SAns, foi verificado em 36,6% o grau mínimo (5,26 pontos); 63,4% apresentam algum SAns, sendo: 30,9% SAns leve (14,9 pontos); 16,3% SAns
moderada (24,8 pontos); e 16,3% SAns severa (40,4 pontos). Já nos SDep, verificou-se um percentil de 38,2% independente do grau, sendo: 13% SDep leve (15,9
pontos); 17,1% SDep moderado (23,5 pontos) e 8,1% SDep severo (36,7 pontos). Dos 123 participantes, 80,6% correspondem ao sexo feminino e 13,7% moram
sozinhos. Os dados apresentados mostram que grande parte dos alunos apresentam algum SAns, seja leve, moderado ou severo e que um número menor, porém
ainda preocupante, apresentam algum SDep.

CONCLUSOES
Um elevado percentual dos estudantes de Medicina apresenta SAns e SDep. A explicação desses achados será ainda melhor investigada na continuação da presente
pesquisa, com a ampliação da amostra (300 estudantes) e posterior análise da influência de diferentes características (estrutura familiar, nível de atividade física,
tempo em comportamento sedentário) nos SAns e SDep.

REFERENCIAS
Cuttilan, et al, (2016). Mental health issues amongst medical students in Asia: a systematic review 2000-2015. Annals of Translational Medicine. Lei, et al, (2016).
Prevalence of Depression among Chinese University Students: A Meta-Analysis. PLoSOne. Pacheco, et al, (2017). Mental health problems among medical students in
Brazil: a systematic review and meta-analysis. BrazJPsychiatry.
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4207521 - TASSIA BARCELOS MENDES 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Lucas Melo Neves JANE DE ESTON ARMOND

TITULO Sintomas ansiosos e sintomas depressivos em estudantes de Medicina

INTRODUCAO

A graduação em Medicina, realizada em turno integral, exige do estudante elevada dedicação, empenho, disciplina e resiliência. A elevada carga horária, o alto nível
de exigência das aulas e a complexidade dos temas abordados podem interferir, principalmente, na saúde mental do aluno criando condições para o aumento de
sintomas ansiosos (SAns) e sintomas depressivos (SDep). Fatores como morar longe da família, a adaptação à nova rotina, pressão familiar/social por sucesso e
alteração dos hábitos (atividade física e comportamento sedentário) também podem agravar esses quadros.

OBJETIVOS Verificar em uma amostra de estudantes de Medicina, a intensidade dos SAns e SDep.

METODOLOGIA

O estudo foi aprovado pelo CEP (CAEE-32326320.5.0000.0081). Participaram 123 estudantes do 1º ao 12º semestre do curso de Medicina da Universidade Santo
Amaro, com a idade entre 18 a 40 anos. Para tal, foi utilizado as ferramentas: a) inventário de sintomas de ansiedade–Beck anxiety inventory-BAI; b) inventário de
sintomas depressivos–Beck depression inventory-BDI; ambos questionários são compostos por 21 afirmações de múltipla escolha, sendo que cada uma apresenta 4
possibilidades (0 a 3), podendo a pontuação final variar de 0 a 63 pontos. Os dados foram apresentamos em percentil e (média). Os pontos de corte utilizados para
contabilizar a intensidade dos SAns foram: 0-10 grau mínimo de sintomas de ansiedade; 11-19 pontos SAns leve; 20-36 pontos SAns moderada; e de 37-63 pontos
SAns severa. Já no questionário de SDep, os pontos de corte foram: 0-13 pontos grau mínimo ou ausência de SDep; 14-19 pontos SDep leve; 20-28 pontos SDep
moderada; e acima de 28 pontos corresponde a SDep severa.

RESULTADOS

Com relação aos SAns, foi verificado em 36,6% o grau mínimo (5,26 pontos); 63,4% apresentam algum SAns, sendo: 30,9% SAns leve (14,9 pontos); 16,3% SAns
moderada (24,8 pontos); e 16,3% SAns severa (40,4 pontos). Já nos SDep, verificou-se um percentil de 38,2% independente do grau, sendo: 13% SDep leve (15,9
pontos); 17,1% SDep moderado (23,5 pontos) e 8,1% SDep severo (36,7 pontos). Dos 123 participantes, 80,6% correspondem ao sexo feminino e 13,7% moram
sozinhos. Os dados apresentados mostram que grande parte dos alunos apresentam algum SAns, seja leve, moderado ou severo e que um número menor, porém
ainda preocupante, apresentam algum SDep.

CONCLUSOES
Um elevado percentual dos estudantes de Medicina apresenta SAns e SDep. A explicação desses achados será ainda melhor investigada na continuação da presente
pesquisa, com a ampliação da amostra (300 estudantes) e posterior análise da influência de diferentes características (estrutura familiar, nível de atividade física,
tempo em comportamento sedentário) nos SAns e SDep.

REFERENCIAS
Cuttilan, et al, (2016). Mental health issues amongst medical students in Asia: a systematic review 2000-2015. Annals of Translational Medicine. Lei, et al, (2016).
Prevalence of Depression among Chinese University Students: A Meta-Analysis. PLoSOne. Pacheco, et al, (2017). Mental health problems among medical students in
Brazil: a systematic review and meta-analysis. BrazJPsychiatry.
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3846822 - ORIANA CORREA MARTINS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marilia Gomes Ghizzi Godoy

TITULO A Contação de Histórias: educação e sociabilidade infantil

INTRODUCAO

Esta comunicação visa analisar conhecimentos sobre o tema no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com a
pretensão de mapear três trabalhos relevantes na área. Os trabalhos selecionados foram: OLIVEIRA, Paula Gomes de. Histórias inventadas: narrativas, imaginação e
infância nos primeiros anos do ensino fundamental; VÓVIO, Cláudia Lemos. Entre Discursos: sentidos, práticas e identidades leitoras de alfabetizadores de jovens e
adultos e VASCONCELOS, Roger Andrei de Castro. Contação de Histórias na perspectiva de professoras contadoras: possibilidades de atuação.

OBJETIVOS
Compreensão de um método pedagógico e como ele produz sociabilidade e letramento infantil, através da oralidade para transmitir conhecimentos, estimular a
imaginação e criação de valores morais.

METODOLOGIA
Os saberes científicos reconhecem a metodologia de contação de histórias como um recurso de aprendizagem, desenvolvendo também um interesse pela leitura,
tornando-se auxiliar no processo de alfabetização e letramento.

RESULTADOS
Através dos trabalhos analisados sobre as contações de histórias e a formação do letramento, possibilitou a utilização de metodologias como as narrativas, história
oral, no amplo universo de comunicação social.

CONCLUSOES
O emprego da metodologia contação de histórias é vigente nas escolas como recurso de letramento pedagógico e sociabilidade. É uma das maneiras mais antigas
de interação humana, usada através da oralidade para transmitir conhecimentos, estimular a imaginação e criação de valores morais.

REFERENCIAS

OLIVEIRA, PAULA GOMES DE. Histórias inventadas: narrativas, imaginação e infância nos primeiros anos do ensino fundamental' 20/03/2014 237 f. Doutorado em
EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, Brasília Biblioteca Depositária: BCE UnB. VASCONCELOS, ROGER ANDREI DE CASTRO. CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS NA PERSPECTIVA DE PROFESSORAS CONTADORAS: POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO' 06/09/2017 110 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, Caxias do Sul Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul Vóvio, Cláudia Lemos. Entre
Discursos: sentidos, práticas e identidades leitoras de alfabetizadores de jovens e adultos.' 01/11/2007 250 f. Doutorado em LINGÜÍSTICA APLICADA Instituição de
Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS Biblioteca Depositária: Biblioteca Central.

Página 1036



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11821 Doenças Infecciosas e Parasitárias 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3950395 - LUIZA LORENÇATO VITORIO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marcelo Andreetta Corral

TITULO A incidência de toxocaríase em crianças no Brasil nos últimos 10 anos: uma revisão literária.

INTRODUCAO
A toxocaríase é uma parasitose causada pelo nematelminto Toxocara spp. Cães e gatos são considerados hospedeiros definitivos naturais deste parasito que tem
os seres humanos como hospedeiro paratênico, sendo mais prevalente em crianças devido aos seus padrões de higiene.

OBJETIVOS Realizar um levantamento de dados sobre a frequência de toxocaríase em crianças no Brasil no período de 2010 a 2020.

METODOLOGIA Análise dos artigos publicados nos últimos 10 anos nas bibliotecas virtuais relacionando os descritores “toxocaríase”, “crianças”, “Brasil” e “incidência”.

RESULTADOS

Foram encontrados 19 estudos relevantes neste período. Destes, sete estudos foram realizados no sul do país (36,84%), sete no sudeste (36,84%), quatro no
nordeste (21,05%), um no norte (5,27%) e nenhuma no centro-oeste (0%). Os estudos utilizaram amostras do soro de crianças de 0 a 15 anos e o diagnóstico foi
realizado pelo ensaio imunoenzimático (ELISA). Foi encontrado 30,4% de ocorrência média no Brasil, sendo 27,57% no sul, 22,32% no sudeste, 51,7% no nordeste e
28% no norte. Paralelamente à sorologia, pesquisou-se sobre a realização do hemograma e a presença de eosinofilia, sendo que somente em 10 estudos (52,63%)
este dado foi disponibilizado, apresentando eosinofilia média de 36,68%.

CONCLUSOES
Apesar de ter uma alta ocorrência no Brasil, a toxocaríase é pouco pesquisada, observando uma ausência de informações importantes que poderiam auxiliar no
diagnóstico da parasitose, principalmente nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. Também é possível observar uma relação entre a frequência de positividade
com a eosinofilia nas crianças dessas regiões.

REFERENCIAS
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4114361 - RODRIGO NAZARIO GERONIMO PINTO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Marilia Gomes Ghizzi Godoy

TITULO Impactos da pandemia: as práticas de consumo na pós-modernidade

INTRODUCAO
Diante da globalização e da cultura pós-modernidade as formas de consumo adquiriram uma dimensão prática de suprir as necessidades essenciais, através a
pandemia causada pela transmissão local, endógena da COVID19 e a situação de isolamento. O Procon alerta a população para a existência de golpes que estão
sendo aplicados por meio de entregadores de aplicativos de comida Ifood e Rappi.

OBJETIVOS
A pesquisa tem por eixo avaliar o novo cenário de "normalidade" causado pela pandemia, tendo como foco principal denúncias de fraude por meio dos serviços de
entrega de comida.

METODOLOGIA
Análise de matérias a respeito do tema, através de consultas no site do Procon, órgão integrante do Sistema Nacional do Consumido e análise do código do
consumidor.

RESULTADOS

Os meios cibernéticos são bombardeados com milhares de ofertas que dão margem a violações dos direitos humanos vinculados ao código do consumidor. Os
sujeitos pós-modernos tornam-se ameaçados pelas práticas online de consumo alimentar exigindo maior proteção da norma, o que contribui para o avanço dos
direitos humanos, partindo da premissa de que a sociedade pós-moderna está em mudança constante, rápida e permanente. Esta cultura também é regida por
normas e direitos humanos.

CONCLUSOES
A pesquisa realizada possibilitou entender a realidade cultural que os sujeitos estão vivendo na atualidade, diante do isolamento provocado pela COVID19. O
consumo online de produtos vinculados a alimentação tem gerado insegurança e conflitos para os sujeitos pós-modernos, exigindo uma maior conscientização e
aplicação de iniciativas ligadas a utilização do código do consumidor.

REFERENCIAS
MATTOS, Sérgio Hamilton de. O Código de Defesa do Consumidor. In: FELICIDADE, Norma. Caminhos da Cidadania: um percurso universitário em prol dos Direitos
Humanos. São Carlos: EdUFSCar, 2001. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (1998). Código de Defesa do Consumidor. Brasília: Ed. rev. e atual. Brasília, 62p. SECRETARIA
NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (1998). Programa Nacional de Direitos Humanos. Brasília: Imprensa Nacional, 97p.
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3567621 - CRISTINA SOARES FERREIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maysa Mariana Cruz

TITULO Fenilcetonúria: uma atualização sobre a importância de um diagnóstico precoce

INTRODUCAO
A Fenilcetonúria (PKU) é uma doença hereditária do metabolismo proteico. É considerada uma doença rara com uma incidência no Brasil de 16.300 a 34.500
nascidos vivos. É uma doença autossômica recessiva que apresenta um defeito parcial ou total na atividade da enzima fenilalanina hidroxilase, que converte o
aminoácido fenilalanina em tirosina. Quando não diagnosticada e tratada precocemente, graves danos neurológicos podem ocorrer no indivíduo.

OBJETIVOS Identificar e analisar através de revisão literária dados sobre a importância do diagnóstico precoce, para as crianças portadoras de PKU.

METODOLOGIA
Foi desenvolvido um estudo de revisão de literatura para identificar e demonstrar a importância do diagnóstico precoce e sua eficácia para as crianças portadoras de
PKU. Forma utilizados artigos científicos indexados na base de dados SCIELO, PUBMED e LILACS, bem como livros sobre o assunto. A bibliografia considerada foi
no período de 2010 a 2020, entretanto foram utilizados dois artigos publicados no ano 2000 a 2006 devido a grande relevância para a pesquisa.

RESULTADOS

Dados demonstram que quando a PKU não é diagnosticada e tratada no tempo adequado ocorre um aumento de fenilalanina nos fluídos corpóreos e sangue, devido
a não conversão da fenilalanina em tirosina. O exame é realizado na Triagem Neonatal, que tornou-se obrigatória a partir de 1992, conhecida como o Teste do
Pezinho. O mesmo deve ser realizado a partir das 48 horas de vida do recém-nascido (RN). As consequências podem ser danos ao sistema nervoso central,
hiperatividade, irritação, problemas no desenvolvimento físico e motor, bem como deficiência intelectual que pode ser leve, moderada ou grave. A gravidade da
doença pode variar de acordo com o grau de atividade da enzima, e a adesão ao tratamento, que consiste em uma dieta restrita de alimentos que contenha
fenilalanina.

CONCLUSOES

O diagnóstico precoce é importante para evitar as complicações da doença, por isso o Teste do Pezinho deve ser realizado nos primeiros dias de vida do RN. Por ser
uma ação preventiva de grande relevância, os profissionais da saúde devem fornecer as informações corretas facilitando assim o entendimento das mães sobre a
realização do exame no tempo correto. Quando ocorre o diagnóstico e o tratamento no tempo adequado podemos manter os níveis de fenilalanina no sangue
reduzidos, evitando assim atraso no desenvolvimento e outros sintomas que estão associados à doença.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Protocolo Clínico E Diretrizes Terapêuticas Fenilcetonúria.
Brasília, DF, 2019. SANTOS, Mikaelly Pereira dos; HAACK, Adriana. Fenilcetonúria: diagnóstico e tratamento. Com. Ciências Saúde, v. 23, n. 4, p. 263-270, 2012.
SENA, Berilany dos Santos et al. Excesso De Peso E Fatores Associados Em Crianças E Adolescentes Com Fenilcetonúria: Uma Revisão Sistemática. Revista Paulista
de Pediatria, v. 38, 2020
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1939319 - ALINE GOMES NOGUEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristina Aparecida Vilas Boas de Sales Oliveira

TITULO Viabilidade econômica do sistema de ultrafiltração em comparação as tecnologias convencionais de tratamento de água

INTRODUCAO

De acordo com Von Sperling (2005) a qualidade dos mananciais está comprometida pelo uso e ocupação da bacia hidrográfica. O lançamento de efluentes
domésticos e industriais, restrição de áreas para instalação inviabilizam o tratamento de água pelos métodos convencionais, tornando necessária a utilização de
técnicas avançadas. O sistema de separação por membrana (ultrafiltração) é uma tecnologia utilizada para obtenção de água de melhor qualidade em comparação
as estações convencionais. Requer menor área de instalação, produzem menor quantidade de lodo e possui um custo competitivo. (MIERZWA, 2006). O sistema de
ultrafiltração é constituído por pré-tratamento, as bombas e membranas, os vasos de pressão, a parte de instrumentação, o sistema de limpeza e por fim tanques de
armazenagem. O sistema convencional consiste de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção com cloro. (MIERZWA, 2006).

OBJETIVOS Comparar os custos do sistema de ultrafiltração em relação aos processos convencionais de tratamento de água.

METODOLOGIA
A avaliação comparativa levou em consideração a mesma unidade vazão de água tratada para o sistema convencional, com carvão ativado e ultrafiltração. Foram
levantados os custos de equipamentos. implantação e O(#38)M para cada sistema na literatura. Os custos de O(#38)M considerou -se consumo de energia, mão de
obra, produtos químicos, disposição dos efluentes e reposição de membranas, para uma vida útil de cinco anos.

RESULTADOS

De acordo com dados da literatura os custos de produção de água tratada pelo sistema convencional e de ultrafiltração resultaram que o sistema convencional
utilizando carvão ativado tem um custo 57% superior ao convencional e o de ultrafiltração 65%. Os custos de investimento para o sistema convencional com carvão
ativado e ultrafiltração foi 48% e 40% maior que o convencional. Dos resultados obtidos na literatura os custos medios para tratamneto de água a partir das
tecnologias convencional, convencional com adição de carvão ativado e ultrafiltraçaõ foram: 0,63R$/m3; 1,24R$/m3 e 1,15R$/m3 respectivamente.

CONCLUSOES

O sistema convencional de tratamento de água apresenta um custo de produção menor que o sistema de ultrafiltração, entretanto para utilização de águas de
mananciais comprometidos sendo necessária a utilização de carvão ativado é necessário, os custos foram próximos aos de ultrafiltração Considerando que é
necessário implantar sistemas complementares ao tratamento convencional, a ultrafiltração se mostra bastante competitiva em comparação aos custos do sistema
de carvão ativado em complementação ao sistema convencional.

REFERENCIAS

MIERZWA, J.C. Tratamento de água para abastecimento público por ultrafiltração: avaliação comparativa através dos custos diretos de implantação e operação com
os sistemas convencional e convencional com carvão ativado. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro, v. 13,n. 1, Mar. 2008 MIERZWA, J.C.;SILVA, M. C. C.; RODRIGUES,
L. B.; HESPANHOL, I. Tratamento de água para abastecimento público por ultrafiltração: avaliação comparativa através dos custos diretos de implantação e
operação com os sistemas convencional e convencional com carvão ativado. Eng. Saint. Ambiente. N. 1, vol. 13, 2008. VON SPERLING, Marcos. Princípios do
Tratamento Biológico de Águas Residuárias – Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos, v.01. Minas Gerais: ABES, 2005
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TITULO UTILIZAÇÃO DA DESSALINIZAÇÃO NO COMBATE DA ESCASSEZ D'ÁGUA, TÉCNICAS E VIABILIDADE ECONÔMICA.

INTRODUCAO

A dessalinização é um processo utilizado principalmente em países que possuem um clima desértico e sem reservas hídricas em sua extensão como no Kuwait.
Outros países usam essa técnica para auxiliar a demanda da população e da indústria. A água dessalinizada consegue ser mais pura do que os padrões
especificados que classifica uma água potável, de forma que essa água obtida da dessalinização pode ser misturada com alguma outra água que tenha uma
concentração de SDT mais elevada, (SILVEIRA, 2015, p.46). Milhões de vidas são perdidas no planeta Terra em decorrência da falta de água ou do consumo de água
sem qualidade (RIBEIRO, 2017). O crescimento populacional, as exigências decorrentes de um padrão de vida mais elevado e o crescimento do consumo em
indústrias e na irrigação de culturas agrícolas, além de eventuais mudanças climáticas, segundo (SILVEIRA, 2015), são características que levam a redução desse
recurso. Estudos mostram que a cada 20 anos, a taxa de consumo de água está sendo duas vezes a taxa de crescimento populacional

OBJETIVOS Apresentar técnicas de dessalinização para auxiliar na obtenção d'água afim de suprir a escassez atual e futura.

METODOLOGIA A pesquisa foi fundamentada em revisões bibliográficas, em artigos científicos, livros, monografias, dissertações e teses pelo Google Acadêmico e SCIELO.

RESULTADOS

Para (Gaio, 2016) "Os processos térmicos exigem maiores gastos e usam materiais e equipamentos mais caros em comparação com processos de RO (Osmose
Reversa). Esta condição faz do processo de OR o mais utilizado, além de ser uma tecnologia mais barata e flexível. O custo de dessalinização da água do mar varia
entre 0,42 e 1,40 €/m3 para o processo de MSF, o custo para RO varia entre 0,38 e 1,38 €/m3 para centrais de médio porte (produzindo 1.000 – 60.000 m3/dia) e para
com maiores capacidades de produção (produzindo 100.000 – 320.000 m3/dia) entre 0,36 e 0,53 €/m3. Contudo deve-se ter em consideração que as centrais de
MSF são geralmente maiores que as centrais de RO e o baixo custo é favorecido por uma economia de escala. Para água salobra, a dessalinização por processos de
RO é uma melhor solução, sendo que os custos variam entre 0,21 e 0,43 €/m3.

CONCLUSOES
O processo de Dessalinização possui capacidade para suprir e atender as populações do mundo com necessidade em ter acesso a uma água de qualidade. O alto
consumo desse recurso, má utilização dele e até mesmo a má gestão de alguns locais, propiciam a escassez. Possuindo diversas técnicas determinada pela região,
o clima, energia disponível e o capital de investimento.

REFERENCIAS
RIBEIRO, Luiz. ROLIM, Neide. Planeta Água de quem e para quem: uma Análise da Água Doce como Direito Fundamental e sua Valoração Mercadológica. Revista
Direito Ambiental e Sociedade, v. 7, n. 1, 2017 (p. 7-33). GAIO, S, S, M. Produção de água potável por dessalinização: tecnologias, mercado de análise de viabilidade
econômica, 2016 , 90f. Dissertação, Lisboa, Portugal, 2016. SILVEIRA, A.P.P. et al. Dessalinização de águas. São Paulo: Oficina de Textos, 2015.
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TITULO IMPORTÂNCIA DOS EXAMES COMPLEMENTARES NA ODONTOLOGIA – Revisão de Literatura

INTRODUCAO
Na odontologia os exames complementares (EC) possuem finalidade de diagnóstico e de acompanhamento do estado de saúde do paciente. É fundamental que o
cirurgião-dentista saiba solicitar e interpretar os EC para um bom planejamento e conduta do caso durante o tratamento odontológico.

OBJETIVOS
O propósito deste trabalho foi demonstrar, através de uma revisão de literatura, a relevância e as principais indicações dos EC solicitados com maior frequência na
odontologia.

METODOLOGIA
Cabe ao cirurgião-dentista investigar situações capazes de interferir no diagnóstico, no planejamento e na execução do tratamento odontológico. Por meio de uma
revisão de literatura, buscou-se unir os EC mais relevantes e solicitados na odontologia, bem como suas principais indicações.

RESULTADOS

Exames radiográficos: A radiografia periapical é uma técnica intrabucal que permite a visualização detalhada do dente e osso alveolar subjacente. É amplamente
utilizada no diagnóstico de lesões de cárie, doença periodontal e eventuais lesões patológicas. A radiografia interproximal é uma técnica intrabucal para melhor
observação das faces mesial e distal de dentes posteriores, importante no diagnóstico de cárie e na verificação de adaptações de restaurações proximais. A
radiografia oclusal é o método intrabucal para verificação de alterações em mandíbula e maxila, como fendas palatinas, presença de sialolitos, tórus e dentes
supranumerários. A radiografia panorâmica é uma técnica extrabucal que possibilita uma ampla visão dos ossos gnáticos. São comumente solicitadas para
verificação da posição e morfologia dos dentes, de lesões patológicas e sua proximidade com estruturas anatômicas. A tomografia computadorizada, é um EC que
permite a visualização tridimensional com precisão de dimensões. É um exame utilizado no planejamento de cirurgias para colocação de implantes, cirurgias
ortognáticas e no diagnóstico de fraturas e lesões patológicas. Exames laboratoriais: O hemograma completo é utilizado no diagnóstico de alterações sanguíneas. É
composto pelo eritrograma, leucograma e série plaquetária. É solicitado principalmente em situações pré-cirúrgicas em que o acompanhamento do paciente com
suspeita de anemia ou trombocitopenia se faz necessário. A glicemia em jejum e a hemoglobina glicada são os EC mais indicados para se ter a informação do
controle glicêmico do paciente com Diabetes Mellitus. A biópsia trata-se de um exame complementar conclusivo do processo de diagnóstico de lesões, através da
análise histopatológica do tecido.

CONCLUSOES
Através desta revisão de literatura, pode-se compreender melhor quais os EC mais solicitados na odontologia, bem como suas principais indicações. Os EC quando
corretamente solicitados e interpretados permitem ao cirurgião-dentista um melhor planejamento, diagnóstico e tratamento de seu paciente.

REFERENCIAS

Amaral COF, Nascimento FM, Pereira FD, Parizi AGS, Straioto FG, Amaral MSP. Bases para Interpretação de Exames Laboratoriais na Prática Odontológica. UNOPAR
Cient Ciênc Biol Saúde 2014;16(3):229-37. Borin Moura L, Plá Blasco M, Feres Damian M. Exames radiográficos solicitados no atendimento inicial de pacientes em
uma Faculdade de Odontologia brasileira. Revista de Odontologia da UNESP [Internet]. 2014 [cited 10 April 2020];(43(4):252-257. Cimino Sá R, Aparecida Ferraz de
Araújo Navas E, Rubens Alves S. Diabetes Mellitus: Avaliação e controle através da glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Revista UNIVAP [Internet]. 2013 [cited
22 April 2020];(Vol.20,Nº35):15-23.
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TITULO IMPORTÂNCIA DOS EXAMES COMPLEMENTARES NA ODONTOLOGIA – Revisão de Literatura

INTRODUCAO
Na odontologia os exames complementares (EC) possuem finalidade de diagnóstico e de acompanhamento do estado de saúde do paciente. É fundamental que o
cirurgião-dentista saiba solicitar e interpretar os EC para um bom planejamento e conduta do caso durante o tratamento odontológico.

OBJETIVOS
O propósito deste trabalho foi demonstrar, através de uma revisão de literatura, a relevância e as principais indicações dos EC solicitados com maior frequência na
odontologia.

METODOLOGIA
Cabe ao cirurgião-dentista investigar situações capazes de interferir no diagnóstico, no planejamento e na execução do tratamento odontológico. Por meio de uma
revisão de literatura, buscou-se unir os EC mais relevantes e solicitados na odontologia, bem como suas principais indicações.

RESULTADOS

Exames radiográficos: A radiografia periapical é uma técnica intrabucal que permite a visualização detalhada do dente e osso alveolar subjacente. É amplamente
utilizada no diagnóstico de lesões de cárie, doença periodontal e eventuais lesões patológicas. A radiografia interproximal é uma técnica intrabucal para melhor
observação das faces mesial e distal de dentes posteriores, importante no diagnóstico de cárie e na verificação de adaptações de restaurações proximais. A
radiografia oclusal é o método intrabucal para verificação de alterações em mandíbula e maxila, como fendas palatinas, presença de sialolitos, tórus e dentes
supranumerários. A radiografia panorâmica é uma técnica extrabucal que possibilita uma ampla visão dos ossos gnáticos. São comumente solicitadas para
verificação da posição e morfologia dos dentes, de lesões patológicas e sua proximidade com estruturas anatômicas. A tomografia computadorizada, é um EC que
permite a visualização tridimensional com precisão de dimensões. É um exame utilizado no planejamento de cirurgias para colocação de implantes, cirurgias
ortognáticas e no diagnóstico de fraturas e lesões patológicas. Exames laboratoriais: O hemograma completo é utilizado no diagnóstico de alterações sanguíneas. É
composto pelo eritrograma, leucograma e série plaquetária. É solicitado principalmente em situações pré-cirúrgicas em que o acompanhamento do paciente com
suspeita de anemia ou trombocitopenia se faz necessário. A glicemia em jejum e a hemoglobina glicada são os EC mais indicados para se ter a informação do
controle glicêmico do paciente com Diabetes Mellitus. A biópsia trata-se de um exame complementar conclusivo do processo de diagnóstico de lesões, através da
análise histopatológica do tecido.

CONCLUSOES
Através desta revisão de literatura, pode-se compreender melhor quais os EC mais solicitados na odontologia, bem como suas principais indicações. Os EC quando
corretamente solicitados e interpretados permitem ao cirurgião-dentista um melhor planejamento, diagnóstico e tratamento de seu paciente.

REFERENCIAS

Amaral COF, Nascimento FM, Pereira FD, Parizi AGS, Straioto FG, Amaral MSP. Bases para Interpretação de Exames Laboratoriais na Prática Odontológica. UNOPAR
Cient Ciênc Biol Saúde 2014;16(3):229-37. Borin Moura L, Plá Blasco M, Feres Damian M. Exames radiográficos solicitados no atendimento inicial de pacientes em
uma Faculdade de Odontologia brasileira. Revista de Odontologia da UNESP [Internet]. 2014 [cited 10 April 2020];(43(4):252-257. Cimino Sá R, Aparecida Ferraz de
Araújo Navas E, Rubens Alves S. Diabetes Mellitus: Avaliação e controle através da glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Revista UNIVAP [Internet]. 2013 [cited
22 April 2020];(Vol.20,Nº35):15-23.
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TITULO Práticas integrativas complementares: controlar diabetes mellitus tipo II

INTRODUCAO

As Práticas Integrativas Complementares (PIC’s) coadunam com o Sistema Único de Saúde (SUS). É uma política pública nacional instituída que ajuda a população
menos favorecida em benefício à saúde, a vida moderna, a falta de atividade física. As PIC’s contribui com qualidades singulares para os portadores de Diabetes
Mellitus tipo II (DMII) tanto nos aspectos fisiológicos quanto psicológicos. Por isso, a importância das PIC’s para a melhoria da saúde e qualidade de vida para os
DMII. As PIC’s têm uma diversificada área que pode ser explorada, destacaremos entre as PIC’s as práticas da Medicina Tradicional Chinesa o Lian Gong.

OBJETIVOS O objetivo dessa revisão foi compreender o efeito das PIC’s no controle glicêmico dos portadores de DMII.

METODOLOGIA
O estudo proposto foi realizado por meio de uma revisão da literatura para compreender qual influência das PIC’s em portadores de DMII. As PIC’s são divididas em
sessões de exercícios realizadas de forma terapêutica, focando no Lian Gong e outras práticas. Foram selecionados 16 artigos, no Google acadêmico (2006 a 2018).
Analisamos os artigos para buscar conhecimentos dos benefícios das PIC’s sobre os portadores de DMII.

RESULTADOS

O surgimento do diagnóstico das Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), onde a terapia medicamentosa nem sempre tem tratamento eficaz, os profissionais
da saúde uniram metodologias alternativas, com o objetivo de ajudar as pessoas que buscam maneiras de controlar a DMII, cerca de 62,5% dos estudos consta
redução glicose, resultados excelentes e com menos efeitos colaterais. Atendendo com integralidade, as PCI’s são aplicadas no âmbito da atenção primária pelo
SUS, auxiliam a população com DCNT e com o controle de DMII. A partir dos métodos naturais para ter resultados benéficos e ainda melhor não tem contra
indicação, com a aplicação das PCI’s, cerca de 37,5% é a manutenção da glicose, e assim mostrando que a Educação Física tenha a autonomia e seu espaço em
meio ao SUS. As PIC’s é uma maneira de controle das DCNT, elas têm possibilidades terapêuticas 56,7% de oferta a saúde e uma qualidade de vida desestressaste,
ficará em destaque principal o Lian Gong das práticas de Medicina Tradicional Chinesa.

CONCLUSOES
Concluiu-se que houve redução ou até mesmo um controle do índice glicêmico dos portadores de DMII com a aplicação das PIC’s, de forma natural e com equidade
nos benefícios através das praticas principalmente do Lian Gong.

REFERENCIAS
LYRA R., et al. Prevenção do diabetes mellitus tipo 2. Arq Bras Endocrinol Metab. 2006; 50(2): 239-249. OGANDO M.D.P.D. e SANTOS I.S. Impactos das práticas
integrativas e complementares na saúde de pacientes crônicos. Saúde debate. 2018; 118 (42): 724-735. SILVEIRA S.C., et al. Adesão de idosos com diabetes mellitus
à terapêutica: revisão integrativa. Cogitare Enferm. 2017; (22)3: 47-720.
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TITULO Práticas integrativas complementares: controlar diabetes mellitus tipo II

INTRODUCAO

As Práticas Integrativas Complementares (PIC’s) coadunam com o Sistema Único de Saúde (SUS). É uma política pública nacional instituída que ajuda a população
menos favorecida em benefício à saúde, a vida moderna, a falta de atividade física. As PIC’s contribui com qualidades singulares para os portadores de Diabetes
Mellitus tipo II (DMII) tanto nos aspectos fisiológicos quanto psicológicos. Por isso, a importância das PIC’s para a melhoria da saúde e qualidade de vida para os
DMII. As PIC’s têm uma diversificada área que pode ser explorada, destacaremos entre as PIC’s as práticas da Medicina Tradicional Chinesa o Lian Gong.

OBJETIVOS O objetivo dessa revisão foi compreender o efeito das PIC’s no controle glicêmico dos portadores de DMII.

METODOLOGIA
O estudo proposto foi realizado por meio de uma revisão da literatura para compreender qual influência das PIC’s em portadores de DMII. As PIC’s são divididas em
sessões de exercícios realizadas de forma terapêutica, focando no Lian Gong e outras práticas. Foram selecionados 16 artigos, no Google acadêmico (2006 a 2018).
Analisamos os artigos para buscar conhecimentos dos benefícios das PIC’s sobre os portadores de DMII.

RESULTADOS

O surgimento do diagnóstico das Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), onde a terapia medicamentosa nem sempre tem tratamento eficaz, os profissionais
da saúde uniram metodologias alternativas, com o objetivo de ajudar as pessoas que buscam maneiras de controlar a DMII, cerca de 62,5% dos estudos consta
redução glicose, resultados excelentes e com menos efeitos colaterais. Atendendo com integralidade, as PCI’s são aplicadas no âmbito da atenção primária pelo
SUS, auxiliam a população com DCNT e com o controle de DMII. A partir dos métodos naturais para ter resultados benéficos e ainda melhor não tem contra
indicação, com a aplicação das PCI’s, cerca de 37,5% é a manutenção da glicose, e assim mostrando que a Educação Física tenha a autonomia e seu espaço em
meio ao SUS. As PIC’s é uma maneira de controle das DCNT, elas têm possibilidades terapêuticas 56,7% de oferta a saúde e uma qualidade de vida desestressaste,
ficará em destaque principal o Lian Gong das práticas de Medicina Tradicional Chinesa.

CONCLUSOES
Concluiu-se que houve redução ou até mesmo um controle do índice glicêmico dos portadores de DMII com a aplicação das PIC’s, de forma natural e com equidade
nos benefícios através das praticas principalmente do Lian Gong.

REFERENCIAS
LYRA R., et al. Prevenção do diabetes mellitus tipo 2. Arq Bras Endocrinol Metab. 2006; 50(2): 239-249. OGANDO M.D.P.D. e SANTOS I.S. Impactos das práticas
integrativas e complementares na saúde de pacientes crônicos. Saúde debate. 2018; 118 (42): 724-735. SILVEIRA S.C., et al. Adesão de idosos com diabetes mellitus
à terapêutica: revisão integrativa. Cogitare Enferm. 2017; (22)3: 47-720.
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TITULO Comércio Varejista na Pandemia

INTRODUCAO
Apresenta-se nesse artigo a situação do setor varejista durante a pandemia e algumas mudanças no comportamento do consumidor. Conclui-se a necessidade de
rever processos e rapidamente inovar para se manter no mercado.

OBJETIVOS Apresentar de forma descritiva os impactos da pandemia no setor varejista

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa

RESULTADOS

O setor do comércio varejista é um dos mais afetados com a pandemia mundial em 2020, devendo terminar o ano com uma queda de 6,7% em faturamento
(VESTUÁRIO, 2020). Com o fechamento das lojas físicas, esse setor foi obrigado a procurar novas formas de vendas e o mundo virtual é o mais indicado
intensificando o e-commerce (VESTUÁRIO, 2020). Grandes empresas como a rede Marisa, de moda feminina e lingerie, foram ágeis para lidar com a pandemia ao
trabalhar com quatro pilares: pessoas, saúde financeira da empresa, comunicação e vínculo com o cliente (FIQUE, 2020). Nesse cenário fica evidente que o varejista
precisa se reinventar e tirar proveito utilizando novas formas de vendas, como as vendas on-line via site e redes de relacionamento, vouchers para compras no
futuro, “malinhas” e usar a comunicação como ferramenta além de venda de roupas, buscando um apelo diferente são soluções mais baratas e viáveis para o
pequeno varejista de roupas (AGÊNCIA, 2020), e o compre virtual e retire presencial, uma vez que existe a restrição de atendimento presencial. Um impacto relevante
nesse cenário é que o setor de vestuário não é considerado compra essencial e sua reinvenção é fundamental para a sobrevivência. Replanejar o negócio, rever os
processos, inovar no atendimento home office e fazer readequações financeiras como parcerias (AGÊNCIA, 2020) são soluções apontadas por especialistas. Essas
soluções devem ser permanentes e se visualiza uma nova fonte de renda para o lojista, segurança e comodidade na compra

CONCLUSOES
O comércio varejista de moda deve se reinventar. A venda de roupas teve forte impacto com a pandemia e com isso inovação e parcerias se fazem necessárias para
a sobrevivência do comercio. Deve-se atender as expectativas do novo consumidor que está em busca de segurança e comodidade para suas compras

REFERENCIAS

VESTUÁRIO é a atividade mais afetada pela pandemia e deve fechar o ano com queda de 25% no faturamento. FECOMÉRCIO. 17/08/2020. Disponível em
(#60)https://www.fecomercio.com.br/noticia/vestuario-e-a-atividade-mais-afetada-pela-pandemia-e-deve-fechar-o-ano-com-queda-de-25-no-faturamento(#62)
Acesso em 05/10/2020. FIQUE por dentro de inovações nas plataformas de vendas que podem ser aplicadas na moda feminina no Brasil. FECOMÉRCIO. 28/08/2020.
Disponível em (#60) https://www.fecomercio.com.br/noticia/fique-por-dentro-de-inovacoes-nas-plataformas-de-vendas-que-podem-ser-aplicadas-na-moda-
feminina-no-brasil(#62) Acesso em 05/10/2020. AGÊNCIA Sebrae. Como o pequeno varejo de moda pode se reinventar na crise. DIÁRIO DO COMÉRCIO. 01/04/2020.
Disponível em (#60) https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/como-o-pequeno-varejo-de-moda-pode-se-reinventar-na-crise(#62) Acesso em 05/10/2020
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Autor Status Apresentação

3489612 - VINICIUS MARQUES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO Comércio Varejista na Pandemia

INTRODUCAO
Apresenta-se nesse artigo a situação do setor varejista durante a pandemia e algumas mudanças no comportamento do consumidor. Conclui-se a necessidade de
rever processos e rapidamente inovar para se manter no mercado.

OBJETIVOS Apresentar de forma descritiva os impactos da pandemia no setor varejista

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa

RESULTADOS

O setor do comércio varejista é um dos mais afetados com a pandemia mundial em 2020, devendo terminar o ano com uma queda de 6,7% em faturamento
(VESTUÁRIO, 2020). Com o fechamento das lojas físicas, esse setor foi obrigado a procurar novas formas de vendas e o mundo virtual é o mais indicado
intensificando o e-commerce (VESTUÁRIO, 2020). Grandes empresas como a rede Marisa, de moda feminina e lingerie, foram ágeis para lidar com a pandemia ao
trabalhar com quatro pilares: pessoas, saúde financeira da empresa, comunicação e vínculo com o cliente (FIQUE, 2020). Nesse cenário fica evidente que o varejista
precisa se reinventar e tirar proveito utilizando novas formas de vendas, como as vendas on-line via site e redes de relacionamento, vouchers para compras no
futuro, “malinhas” e usar a comunicação como ferramenta além de venda de roupas, buscando um apelo diferente são soluções mais baratas e viáveis para o
pequeno varejista de roupas (AGÊNCIA, 2020), e o compre virtual e retire presencial, uma vez que existe a restrição de atendimento presencial. Um impacto relevante
nesse cenário é que o setor de vestuário não é considerado compra essencial e sua reinvenção é fundamental para a sobrevivência. Replanejar o negócio, rever os
processos, inovar no atendimento home office e fazer readequações financeiras como parcerias (AGÊNCIA, 2020) são soluções apontadas por especialistas. Essas
soluções devem ser permanentes e se visualiza uma nova fonte de renda para o lojista, segurança e comodidade na compra

CONCLUSOES
O comércio varejista de moda deve se reinventar. A venda de roupas teve forte impacto com a pandemia e com isso inovação e parcerias se fazem necessárias para
a sobrevivência do comercio. Deve-se atender as expectativas do novo consumidor que está em busca de segurança e comodidade para suas compras

REFERENCIAS

VESTUÁRIO é a atividade mais afetada pela pandemia e deve fechar o ano com queda de 25% no faturamento. FECOMÉRCIO. 17/08/2020. Disponível em
(#60)https://www.fecomercio.com.br/noticia/vestuario-e-a-atividade-mais-afetada-pela-pandemia-e-deve-fechar-o-ano-com-queda-de-25-no-faturamento(#62)
Acesso em 05/10/2020. FIQUE por dentro de inovações nas plataformas de vendas que podem ser aplicadas na moda feminina no Brasil. FECOMÉRCIO. 28/08/2020.
Disponível em (#60) https://www.fecomercio.com.br/noticia/fique-por-dentro-de-inovacoes-nas-plataformas-de-vendas-que-podem-ser-aplicadas-na-moda-
feminina-no-brasil(#62) Acesso em 05/10/2020. AGÊNCIA Sebrae. Como o pequeno varejo de moda pode se reinventar na crise. DIÁRIO DO COMÉRCIO. 01/04/2020.
Disponível em (#60) https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/como-o-pequeno-varejo-de-moda-pode-se-reinventar-na-crise(#62) Acesso em 05/10/2020
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Autor Status Apresentação

3567958 - VINICIUS ARAUJO DE BRITO 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO Comércio Varejista na Pandemia

INTRODUCAO
Apresenta-se nesse artigo a situação do setor varejista durante a pandemia e algumas mudanças no comportamento do consumidor. Conclui-se a necessidade de
rever processos e rapidamente inovar para se manter no mercado.

OBJETIVOS Apresentar de forma descritiva os impactos da pandemia no setor varejista

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa

RESULTADOS

O setor do comércio varejista é um dos mais afetados com a pandemia mundial em 2020, devendo terminar o ano com uma queda de 6,7% em faturamento
(VESTUÁRIO, 2020). Com o fechamento das lojas físicas, esse setor foi obrigado a procurar novas formas de vendas e o mundo virtual é o mais indicado
intensificando o e-commerce (VESTUÁRIO, 2020). Grandes empresas como a rede Marisa, de moda feminina e lingerie, foram ágeis para lidar com a pandemia ao
trabalhar com quatro pilares: pessoas, saúde financeira da empresa, comunicação e vínculo com o cliente (FIQUE, 2020). Nesse cenário fica evidente que o varejista
precisa se reinventar e tirar proveito utilizando novas formas de vendas, como as vendas on-line via site e redes de relacionamento, vouchers para compras no
futuro, “malinhas” e usar a comunicação como ferramenta além de venda de roupas, buscando um apelo diferente são soluções mais baratas e viáveis para o
pequeno varejista de roupas (AGÊNCIA, 2020), e o compre virtual e retire presencial, uma vez que existe a restrição de atendimento presencial. Um impacto relevante
nesse cenário é que o setor de vestuário não é considerado compra essencial e sua reinvenção é fundamental para a sobrevivência. Replanejar o negócio, rever os
processos, inovar no atendimento home office e fazer readequações financeiras como parcerias (AGÊNCIA, 2020) são soluções apontadas por especialistas. Essas
soluções devem ser permanentes e se visualiza uma nova fonte de renda para o lojista, segurança e comodidade na compra

CONCLUSOES
O comércio varejista de moda deve se reinventar. A venda de roupas teve forte impacto com a pandemia e com isso inovação e parcerias se fazem necessárias para
a sobrevivência do comercio. Deve-se atender as expectativas do novo consumidor que está em busca de segurança e comodidade para suas compras

REFERENCIAS

VESTUÁRIO é a atividade mais afetada pela pandemia e deve fechar o ano com queda de 25% no faturamento. FECOMÉRCIO. 17/08/2020. Disponível em
(#60)https://www.fecomercio.com.br/noticia/vestuario-e-a-atividade-mais-afetada-pela-pandemia-e-deve-fechar-o-ano-com-queda-de-25-no-faturamento(#62)
Acesso em 05/10/2020. FIQUE por dentro de inovações nas plataformas de vendas que podem ser aplicadas na moda feminina no Brasil. FECOMÉRCIO. 28/08/2020.
Disponível em (#60) https://www.fecomercio.com.br/noticia/fique-por-dentro-de-inovacoes-nas-plataformas-de-vendas-que-podem-ser-aplicadas-na-moda-
feminina-no-brasil(#62) Acesso em 05/10/2020. AGÊNCIA Sebrae. Como o pequeno varejo de moda pode se reinventar na crise. DIÁRIO DO COMÉRCIO. 01/04/2020.
Disponível em (#60) https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/como-o-pequeno-varejo-de-moda-pode-se-reinventar-na-crise(#62) Acesso em 05/10/2020
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Autor Status Apresentação

3569748 - ROSIMARI RODRIGUES DA SILVA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO Comércio Varejista na Pandemia

INTRODUCAO
Apresenta-se nesse artigo a situação do setor varejista durante a pandemia e algumas mudanças no comportamento do consumidor. Conclui-se a necessidade de
rever processos e rapidamente inovar para se manter no mercado.

OBJETIVOS Apresentar de forma descritiva os impactos da pandemia no setor varejista

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa

RESULTADOS

O setor do comércio varejista é um dos mais afetados com a pandemia mundial em 2020, devendo terminar o ano com uma queda de 6,7% em faturamento
(VESTUÁRIO, 2020). Com o fechamento das lojas físicas, esse setor foi obrigado a procurar novas formas de vendas e o mundo virtual é o mais indicado
intensificando o e-commerce (VESTUÁRIO, 2020). Grandes empresas como a rede Marisa, de moda feminina e lingerie, foram ágeis para lidar com a pandemia ao
trabalhar com quatro pilares: pessoas, saúde financeira da empresa, comunicação e vínculo com o cliente (FIQUE, 2020). Nesse cenário fica evidente que o varejista
precisa se reinventar e tirar proveito utilizando novas formas de vendas, como as vendas on-line via site e redes de relacionamento, vouchers para compras no
futuro, “malinhas” e usar a comunicação como ferramenta além de venda de roupas, buscando um apelo diferente são soluções mais baratas e viáveis para o
pequeno varejista de roupas (AGÊNCIA, 2020), e o compre virtual e retire presencial, uma vez que existe a restrição de atendimento presencial. Um impacto relevante
nesse cenário é que o setor de vestuário não é considerado compra essencial e sua reinvenção é fundamental para a sobrevivência. Replanejar o negócio, rever os
processos, inovar no atendimento home office e fazer readequações financeiras como parcerias (AGÊNCIA, 2020) são soluções apontadas por especialistas. Essas
soluções devem ser permanentes e se visualiza uma nova fonte de renda para o lojista, segurança e comodidade na compra

CONCLUSOES
O comércio varejista de moda deve se reinventar. A venda de roupas teve forte impacto com a pandemia e com isso inovação e parcerias se fazem necessárias para
a sobrevivência do comercio. Deve-se atender as expectativas do novo consumidor que está em busca de segurança e comodidade para suas compras

REFERENCIAS

VESTUÁRIO é a atividade mais afetada pela pandemia e deve fechar o ano com queda de 25% no faturamento. FECOMÉRCIO. 17/08/2020. Disponível em
(#60)https://www.fecomercio.com.br/noticia/vestuario-e-a-atividade-mais-afetada-pela-pandemia-e-deve-fechar-o-ano-com-queda-de-25-no-faturamento(#62)
Acesso em 05/10/2020. FIQUE por dentro de inovações nas plataformas de vendas que podem ser aplicadas na moda feminina no Brasil. FECOMÉRCIO. 28/08/2020.
Disponível em (#60) https://www.fecomercio.com.br/noticia/fique-por-dentro-de-inovacoes-nas-plataformas-de-vendas-que-podem-ser-aplicadas-na-moda-
feminina-no-brasil(#62) Acesso em 05/10/2020. AGÊNCIA Sebrae. Como o pequeno varejo de moda pode se reinventar na crise. DIÁRIO DO COMÉRCIO. 01/04/2020.
Disponível em (#60) https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/como-o-pequeno-varejo-de-moda-pode-se-reinventar-na-crise(#62) Acesso em 05/10/2020
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Autor Status Apresentação

3580067 - MATHEUS DE MORAIS ROCHA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Fabiola Assumpção Barrella

TITULO Comércio Varejista na Pandemia

INTRODUCAO
Apresenta-se nesse artigo a situação do setor varejista durante a pandemia e algumas mudanças no comportamento do consumidor. Conclui-se a necessidade de
rever processos e rapidamente inovar para se manter no mercado.

OBJETIVOS Apresentar de forma descritiva os impactos da pandemia no setor varejista

METODOLOGIA Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise qualitativa

RESULTADOS

O setor do comércio varejista é um dos mais afetados com a pandemia mundial em 2020, devendo terminar o ano com uma queda de 6,7% em faturamento
(VESTUÁRIO, 2020). Com o fechamento das lojas físicas, esse setor foi obrigado a procurar novas formas de vendas e o mundo virtual é o mais indicado
intensificando o e-commerce (VESTUÁRIO, 2020). Grandes empresas como a rede Marisa, de moda feminina e lingerie, foram ágeis para lidar com a pandemia ao
trabalhar com quatro pilares: pessoas, saúde financeira da empresa, comunicação e vínculo com o cliente (FIQUE, 2020). Nesse cenário fica evidente que o varejista
precisa se reinventar e tirar proveito utilizando novas formas de vendas, como as vendas on-line via site e redes de relacionamento, vouchers para compras no
futuro, “malinhas” e usar a comunicação como ferramenta além de venda de roupas, buscando um apelo diferente são soluções mais baratas e viáveis para o
pequeno varejista de roupas (AGÊNCIA, 2020), e o compre virtual e retire presencial, uma vez que existe a restrição de atendimento presencial. Um impacto relevante
nesse cenário é que o setor de vestuário não é considerado compra essencial e sua reinvenção é fundamental para a sobrevivência. Replanejar o negócio, rever os
processos, inovar no atendimento home office e fazer readequações financeiras como parcerias (AGÊNCIA, 2020) são soluções apontadas por especialistas. Essas
soluções devem ser permanentes e se visualiza uma nova fonte de renda para o lojista, segurança e comodidade na compra

CONCLUSOES
O comércio varejista de moda deve se reinventar. A venda de roupas teve forte impacto com a pandemia e com isso inovação e parcerias se fazem necessárias para
a sobrevivência do comercio. Deve-se atender as expectativas do novo consumidor que está em busca de segurança e comodidade para suas compras

REFERENCIAS

VESTUÁRIO é a atividade mais afetada pela pandemia e deve fechar o ano com queda de 25% no faturamento. FECOMÉRCIO. 17/08/2020. Disponível em
(#60)https://www.fecomercio.com.br/noticia/vestuario-e-a-atividade-mais-afetada-pela-pandemia-e-deve-fechar-o-ano-com-queda-de-25-no-faturamento(#62)
Acesso em 05/10/2020. FIQUE por dentro de inovações nas plataformas de vendas que podem ser aplicadas na moda feminina no Brasil. FECOMÉRCIO. 28/08/2020.
Disponível em (#60) https://www.fecomercio.com.br/noticia/fique-por-dentro-de-inovacoes-nas-plataformas-de-vendas-que-podem-ser-aplicadas-na-moda-
feminina-no-brasil(#62) Acesso em 05/10/2020. AGÊNCIA Sebrae. Como o pequeno varejo de moda pode se reinventar na crise. DIÁRIO DO COMÉRCIO. 01/04/2020.
Disponível em (#60) https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/como-o-pequeno-varejo-de-moda-pode-se-reinventar-na-crise(#62) Acesso em 05/10/2020
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Autor Status Apresentação

921271 - CRISTIANE TEREZA DE OLIVEIRA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristhiane Bessas Juscelino

TITULO RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANONO AFETIVO EM TEMPOS DE PANDEMIA (Revisão Bibliográfica)

INTRODUCAO
O confinamento imposto pelo Coronavirus impactou nas relações familiares estabelecidas entre pais e filhos, especialmente quando falamos na responsabilidade
alimentar, no direito de convivência.

OBJETIVOS Verificar o impacto do distanciamento social na responsabilidade civil por abandono paterno-filial e quais medidas podem ser adotadas para evitá-lo.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de TCC, pesquisa bibliográfica em trabalho de conclusão de curso e artigos de operadores do direito.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Em razão da pandemia, passou a ser comum que alguns genitores pleiteassem a suspensão do direito de convivência de seus filhos
com o outro genitor. Outras tantas, o próprio genitor que deveria exercer o direito de visitas, desaparece. Essa redução de convivência acabou sendo acompanhada
de aumento de casos de alienação parental e também de não pagamento de alimentos, até mesmo em razão das dificuldades econômicas que o isolamento social
provocou. Neste cenário foi editado o Projeto de Lei nº 2.947/2020 que tramita no Senado Federal e visa instituir regime jurídico emergencial e transitório das
relações jurídicas de Direito de Família e das Sucessões durante a pandemia. O projeto encontra-se estruturado sobre 4(quatro) vértices: casamento, guarda,
alimentos e testamentos. No tocante à guarda e ao regime de convivência, duas alternativas são propostas: aplicação do mesmo acordo de convivência das férias
enquanto estiverem suspensas as atividades escolares; ou suspensão no deslocamento dos filhos e uso dos meios digitais em substituição às visitas físicas
durante a pandemia. Nenhuma delas parece se mostrar suficiente para atender as necessidades de afeto, base do direito de Família. Enquanto o projeto não é
transformado em lei, inúmeras decisões judiciais acabam aparecendo no cenário jurídico, sem que exista de fato, uma orientação predominante. O que se verifica,
porém, é a preocupação com a saúde física da criança ou do adolescente. Tal cenário não foi objeto pelo TCC apresentado em 2019.2, sendo de extrema relevância
trazer a discussão acerca destes tópicos para que o abandono afetivo não passe a ser uma realidade constante prejudicando a criança ou adolescente que se vê
privado de manter contato com o outro genitor.

CONCLUSOES
As alternativas são propor uso da tecnologia como forma de aproximação e convivência, não surtindo efeitos fazer uso de medidas típicas e atípicas como forma de
pressionar o genitor sobre a responsabilidade civil.

REFERENCIAS

ALVES, Jones Figueirêdo. A ordem jurídica é convocada a intervir para uma sociedade mais justa. IBDFAM, Revista IBDFAM nº 51. Belo Horizonte, MG. Edição
Bimestral Junho/Julho. 2020. CAVALCANTE, Edneusa de Almeida. Responsabilidade Civil por abandono afetivo paterno-filial. (Direito).67. São Paulo. Unisa, 2019.
PIERSON, Lia Cristina Campos; SAAD, Martha Solange Scherer. Família e isolamento social. IBDFAM, Revista Científica nº 39. Belo Horizonte, MG. Edição Bimestral
Maio/Junho. 2020. VALENTE, Maria Luiza C.S; BATISTA, Thais Tononi. Alienação Parental: Gênero e Construção Social na esfera do cuidado. IBDFAM, Revista
Científica nº 40. Belo Horizonte, MG. Edição Bimestral Julho/Agosto. 2020.
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Autor Status Apresentação

3737560 - TASSIANA MATHIAS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristhiane Bessas Juscelino

TITULO RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANONO AFETIVO EM TEMPOS DE PANDEMIA (Revisão Bibliográfica)

INTRODUCAO
O confinamento imposto pelo Coronavirus impactou nas relações familiares estabelecidas entre pais e filhos, especialmente quando falamos na responsabilidade
alimentar, no direito de convivência.

OBJETIVOS Verificar o impacto do distanciamento social na responsabilidade civil por abandono paterno-filial e quais medidas podem ser adotadas para evitá-lo.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de TCC, pesquisa bibliográfica em trabalho de conclusão de curso e artigos de operadores do direito.

RESULTADOS

RESULTADO E DISCUSSÃO: Em razão da pandemia, passou a ser comum que alguns genitores pleiteassem a suspensão do direito de convivência de seus filhos
com o outro genitor. Outras tantas, o próprio genitor que deveria exercer o direito de visitas, desaparece. Essa redução de convivência acabou sendo acompanhada
de aumento de casos de alienação parental e também de não pagamento de alimentos, até mesmo em razão das dificuldades econômicas que o isolamento social
provocou. Neste cenário foi editado o Projeto de Lei nº 2.947/2020 que tramita no Senado Federal e visa instituir regime jurídico emergencial e transitório das
relações jurídicas de Direito de Família e das Sucessões durante a pandemia. O projeto encontra-se estruturado sobre 4(quatro) vértices: casamento, guarda,
alimentos e testamentos. No tocante à guarda e ao regime de convivência, duas alternativas são propostas: aplicação do mesmo acordo de convivência das férias
enquanto estiverem suspensas as atividades escolares; ou suspensão no deslocamento dos filhos e uso dos meios digitais em substituição às visitas físicas
durante a pandemia. Nenhuma delas parece se mostrar suficiente para atender as necessidades de afeto, base do direito de Família. Enquanto o projeto não é
transformado em lei, inúmeras decisões judiciais acabam aparecendo no cenário jurídico, sem que exista de fato, uma orientação predominante. O que se verifica,
porém, é a preocupação com a saúde física da criança ou do adolescente. Tal cenário não foi objeto pelo TCC apresentado em 2019.2, sendo de extrema relevância
trazer a discussão acerca destes tópicos para que o abandono afetivo não passe a ser uma realidade constante prejudicando a criança ou adolescente que se vê
privado de manter contato com o outro genitor.

CONCLUSOES
As alternativas são propor uso da tecnologia como forma de aproximação e convivência, não surtindo efeitos fazer uso de medidas típicas e atípicas como forma de
pressionar o genitor sobre a responsabilidade civil.

REFERENCIAS

ALVES, Jones Figueirêdo. A ordem jurídica é convocada a intervir para uma sociedade mais justa. IBDFAM, Revista IBDFAM nº 51. Belo Horizonte, MG. Edição
Bimestral Junho/Julho. 2020. CAVALCANTE, Edneusa de Almeida. Responsabilidade Civil por abandono afetivo paterno-filial. (Direito).67. São Paulo. Unisa, 2019.
PIERSON, Lia Cristina Campos; SAAD, Martha Solange Scherer. Família e isolamento social. IBDFAM, Revista Científica nº 39. Belo Horizonte, MG. Edição Bimestral
Maio/Junho. 2020. VALENTE, Maria Luiza C.S; BATISTA, Thais Tononi. Alienação Parental: Gênero e Construção Social na esfera do cuidado. IBDFAM, Revista
Científica nº 40. Belo Horizonte, MG. Edição Bimestral Julho/Agosto. 2020.
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Cristhiane Bessas Juscelino

TITULO FAMÍLIA E ISOLAMENTO SOCIAL NO BRASIL

INTRODUCAO

O isolamento social, medida de prevenção da infecção do COVID 19, trouxe consequências importantes para a sociedade. Nesse sentido, as famílias têm vivido
grandes dificuldades e enfrentado desafios antes não imaginados por seus membros. O medo presente e futuro pelo incerto, a insegurança, o desemprego, os
conflitos são alguns desses desafios observados. É possível que a tecnologia esteja contribuindo para que esses processos não se aprofundem ou estaria ela
impondo ainda mais barreiras para que as famílias atravessem esse tempo difícil?

OBJETIVOS Compreender como a tecnologia tem impactado no direito as famílias durante a pandemia mundial pelo novo Coronavírus.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica trabalhos de conclusão de curso, doutrina e artigos de Direito e interdisciplinares.

RESULTADOS

Viver em uma pandemia que nos obrigou ao isolamento social é algo que indistintamente atinge a todos. No contexto familiar o impacto é marcante. Questões
sociais, que não estão alheias ao direito, como o aumento do desemprego de um lado e do outro a sobrecarga de trabalho vivida, em especial, pelas mulheres neste
contexto, também revelam situações complexas que repercutem no direito, especialmente no âmbito do Direto de Família. A convivência ‘forçada’ que nos foi
imposta revelou um aumento de conflitos e violências atingindo de forma mais profunda alguns grupos. O Judiciário tem sido um espaço de pedido de socorro e
pacificação de questões envolvendo direito de visitas e/ou da guarda compartilhada. Com o objetivo de evitar o distanciamento completo de pais e filhos, a
tecnologia tem se mostrado como uma aliada, sempre que objetive a proteção do melhor interesse das crianças e adolescentes. Assim, o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança (CONANDA) sugere aos genitores para que se utilizem de televisitas quando as visitas presenciais puderem oferecer risco. Em outro viés, ainda
vinculado ao contexto familiar amparado pelo Direito, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ofertou às mulheres em situação de violência a possibilidade
inovadora de registros por meio eletrônico a fim de evitarem o deslocamento até as delegacias.

CONCLUSOES

Considerando que, em 2018, quase 15 mil domicílios não utilizavam internet a dependência deste instrumento pode representar exclusão social, e distanciamento de
pessoas de afeto e confiança. Para aqueles que possuem pleno acesso à internet, a tecnologia pode contribuir para o exercício de direitos e vínculos, mas não
substitui a proteção e o afeto garantidos no encontro físico. Os conflitos judiciais citados tiveram desfechos que passam pelo uso de ferramentas tecnológicas,
como chamadas de vídeo entre genitores e filhos ou registro online para as mulheres que sofreram violência. Tais medidas parecem que permanecerão conosco
ainda que finda a pandemia.

REFERENCIAS

AVANZI, Dane. Home Office pra quem? Pandemia revela exclusão digital. Disponível em: https://www.outrosquinhentos.com/home-office-para-quem-pandemia-
revela-exclusao-digital/. Acesso em: 08 out. 2020. IBDFAM. As Transformações no Direito das Famílias com a Pandemia do Coronavírus. Rev. Cient. nº 51. Belo
Horizonte, MG. Edição Junho/Julho. 2020. PIERSON, Lia C. C; SAAD, Martha S. S. Família e Isolamento Social. IBDFAM, Rev. Cient. nº 39. Belo Horizonte, MG. Edição
Maio/Junho. 2020.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cristhiane Bessas Juscelino

TITULO FAMÍLIA E ISOLAMENTO SOCIAL NO BRASIL

INTRODUCAO

O isolamento social, medida de prevenção da infecção do COVID 19, trouxe consequências importantes para a sociedade. Nesse sentido, as famílias têm vivido
grandes dificuldades e enfrentado desafios antes não imaginados por seus membros. O medo presente e futuro pelo incerto, a insegurança, o desemprego, os
conflitos são alguns desses desafios observados. É possível que a tecnologia esteja contribuindo para que esses processos não se aprofundem ou estaria ela
impondo ainda mais barreiras para que as famílias atravessem esse tempo difícil?

OBJETIVOS Compreender como a tecnologia tem impactado no direito as famílias durante a pandemia mundial pelo novo Coronavírus.

METODOLOGIA Pesquisa bibliográfica trabalhos de conclusão de curso, doutrina e artigos de Direito e interdisciplinares.

RESULTADOS

Viver em uma pandemia que nos obrigou ao isolamento social é algo que indistintamente atinge a todos. No contexto familiar o impacto é marcante. Questões
sociais, que não estão alheias ao direito, como o aumento do desemprego de um lado e do outro a sobrecarga de trabalho vivida, em especial, pelas mulheres neste
contexto, também revelam situações complexas que repercutem no direito, especialmente no âmbito do Direto de Família. A convivência ‘forçada’ que nos foi
imposta revelou um aumento de conflitos e violências atingindo de forma mais profunda alguns grupos. O Judiciário tem sido um espaço de pedido de socorro e
pacificação de questões envolvendo direito de visitas e/ou da guarda compartilhada. Com o objetivo de evitar o distanciamento completo de pais e filhos, a
tecnologia tem se mostrado como uma aliada, sempre que objetive a proteção do melhor interesse das crianças e adolescentes. Assim, o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança (CONANDA) sugere aos genitores para que se utilizem de televisitas quando as visitas presenciais puderem oferecer risco. Em outro viés, ainda
vinculado ao contexto familiar amparado pelo Direito, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ofertou às mulheres em situação de violência a possibilidade
inovadora de registros por meio eletrônico a fim de evitarem o deslocamento até as delegacias.

CONCLUSOES

Considerando que, em 2018, quase 15 mil domicílios não utilizavam internet a dependência deste instrumento pode representar exclusão social, e distanciamento de
pessoas de afeto e confiança. Para aqueles que possuem pleno acesso à internet, a tecnologia pode contribuir para o exercício de direitos e vínculos, mas não
substitui a proteção e o afeto garantidos no encontro físico. Os conflitos judiciais citados tiveram desfechos que passam pelo uso de ferramentas tecnológicas,
como chamadas de vídeo entre genitores e filhos ou registro online para as mulheres que sofreram violência. Tais medidas parecem que permanecerão conosco
ainda que finda a pandemia.

REFERENCIAS

AVANZI, Dane. Home Office pra quem? Pandemia revela exclusão digital. Disponível em: https://www.outrosquinhentos.com/home-office-para-quem-pandemia-
revela-exclusao-digital/. Acesso em: 08 out. 2020. IBDFAM. As Transformações no Direito das Famílias com a Pandemia do Coronavírus. Rev. Cient. nº 51. Belo
Horizonte, MG. Edição Junho/Julho. 2020. PIERSON, Lia C. C; SAAD, Martha S. S. Família e Isolamento Social. IBDFAM, Rev. Cient. nº 39. Belo Horizonte, MG. Edição
Maio/Junho. 2020.
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Francisco Guedes Pereira de Alencar Junior

TITULO Relação entre zumbido e DTM

INTRODUCAO
O primeiro relato sobre a sintomatologia das Disfunções Temporomandibulares (DTM) era uma constelação de sintomas auriculares, que incluía otalgia, zumbido e
congestão auricular. Ela foi descrita por um médico otorrino como Síndrome de Costen.

OBJETIVOS Avaliar a prevalência do zumbido relacionado à DTM

METODOLOGIA

Através de uma revisão de literatura, foram avaliados vários artigos científicos dentre o período de 1934 até 2020 .três artigos científicos O primeiro artigo foi
"Avaliação do efeito do tratamento de distúrbios temporomandibulares sobre o zumbido" onde foi avaliado 15 pacientes com DTM e zumbido, o segundo artigo foi
"Prevalência de sintomas otológicos e hábitos parafuncionais em pacientes com disfunção temporomandibular" onde foi avaliado 516 prontuários médicos e por
último, "zumbido em indivíduos sem perda auditiva e sua relação com a disfunção temporomandibular" foi avaliado 26 pacientes e apenas 20 puderam de fato
participar da pesquisa.

RESULTADOS

De acordo com essa revisão prévia podemos perceber que o tema é complexo e existem poucos estudos de alta qualidade. Em um deles, a avaliação do efeito do
tratamento de DTM onde foi estudado 15 pacientes com idade média de 37 anos na grande maioria do sexo feminino houve redução significativa da percepção do
zumbido com o tratamento da DTM. Já um artigo sobre prevalência onde foram analisados 516 prontuários, pudemos constatar que há grande variação de acordo
com idade e gênero, porém na maioria o zumbido estava relacionado a DTM. Zumbido em indivíduos sem perda auditiva e sua relação com a DTM mostra a relação
de intensidade do zumbido e sua correlação com a DTM onde foi alcançado um número de 90%.

CONCLUSOES

Em alguns artigos, ficou provado que a melhor maneira de se detectar a relação entre zumbido e DTM é a reprodução ou alteração do mesmo por exame físico de
palpação muscular de trigger points e da ATM. Mesmo assim, ainda há necessidade de mais pesquisas nessa área, incluindo a prevalência do zumbido e sua relação
com a DTM. De acordo com o resultado fica claro que o zumbido pode sim estar relacionado a DTM em certos casos, e nesses o tratamento adequado da DTM pode
reduzir ou a intensidade do zumbido ou mesmo eliminá-lo, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

REFERENCIAS
1. Alencar Jr., F.G.P. , Pope WW. Tinnitus and Temporomandibular Disorders:a literature discussion and case report. Arch Oral Res, 2011,7(3):327-36 2. Camparis,
C.M. et al. Clinical evaluation of tinnitus in patients with Sleep Bruxism:prevalence and characteristics. J. Oral Rehab. 2005;32(11):808-814 3. Sanita, P.V., Alencar Jr,
F.G.P. Myofascial Pain Syndrome as a contributing factor in patients with chronic headaches. J. Musculoskeletal Pain. 2009;17: 15-25
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Francisco Guedes Pereira de Alencar Junior

TITULO Relação entre zumbido e DTM

INTRODUCAO
O primeiro relato sobre a sintomatologia das Disfunções Temporomandibulares (DTM) era uma constelação de sintomas auriculares, que incluía otalgia, zumbido e
congestão auricular. Ela foi descrita por um médico otorrino como Síndrome de Costen.

OBJETIVOS Avaliar a prevalência do zumbido relacionado à DTM

METODOLOGIA

Através de uma revisão de literatura, foram avaliados vários artigos científicos dentre o período de 1934 até 2020 .três artigos científicos O primeiro artigo foi
"Avaliação do efeito do tratamento de distúrbios temporomandibulares sobre o zumbido" onde foi avaliado 15 pacientes com DTM e zumbido, o segundo artigo foi
"Prevalência de sintomas otológicos e hábitos parafuncionais em pacientes com disfunção temporomandibular" onde foi avaliado 516 prontuários médicos e por
último, "zumbido em indivíduos sem perda auditiva e sua relação com a disfunção temporomandibular" foi avaliado 26 pacientes e apenas 20 puderam de fato
participar da pesquisa.

RESULTADOS

De acordo com essa revisão prévia podemos perceber que o tema é complexo e existem poucos estudos de alta qualidade. Em um deles, a avaliação do efeito do
tratamento de DTM onde foi estudado 15 pacientes com idade média de 37 anos na grande maioria do sexo feminino houve redução significativa da percepção do
zumbido com o tratamento da DTM. Já um artigo sobre prevalência onde foram analisados 516 prontuários, pudemos constatar que há grande variação de acordo
com idade e gênero, porém na maioria o zumbido estava relacionado a DTM. Zumbido em indivíduos sem perda auditiva e sua relação com a DTM mostra a relação
de intensidade do zumbido e sua correlação com a DTM onde foi alcançado um número de 90%.

CONCLUSOES

Em alguns artigos, ficou provado que a melhor maneira de se detectar a relação entre zumbido e DTM é a reprodução ou alteração do mesmo por exame físico de
palpação muscular de trigger points e da ATM. Mesmo assim, ainda há necessidade de mais pesquisas nessa área, incluindo a prevalência do zumbido e sua relação
com a DTM. De acordo com o resultado fica claro que o zumbido pode sim estar relacionado a DTM em certos casos, e nesses o tratamento adequado da DTM pode
reduzir ou a intensidade do zumbido ou mesmo eliminá-lo, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

REFERENCIAS
1. Alencar Jr., F.G.P. , Pope WW. Tinnitus and Temporomandibular Disorders:a literature discussion and case report. Arch Oral Res, 2011,7(3):327-36 2. Camparis,
C.M. et al. Clinical evaluation of tinnitus in patients with Sleep Bruxism:prevalence and characteristics. J. Oral Rehab. 2005;32(11):808-814 3. Sanita, P.V., Alencar Jr,
F.G.P. Myofascial Pain Syndrome as a contributing factor in patients with chronic headaches. J. Musculoskeletal Pain. 2009;17: 15-25
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ana Maria Capitanio

TITULO INFLUÊNCIA NEGATIVA EXERCIDA PELO CURSO SUPERIOR DE ENSINO À SAÚDE MENTAL DOS GRAFUANDOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

INTRODUCAO

Considerando que a entrada no ambiente acadêmico é um fator estressor e que influencia, consideravelmente, as vivências acadêmicas e pessoais dos graduandos,
assume-se a importância de abordar o estado de saúde mental de universitários durante a passagem pelo ensino superior. Supõe-se que o embarque à realização de
um curso superior pode levar os estudantes a desenvolver reações emocionais, comportamentais e fisiológicas negativas e consequentemente, levá-los ao
desenvolvimento de transtornos mentais associados a essa situação estressora. Diante dessas considerações iniciais, surge a seguinte questão: Quais são as
reações emocionais, comportamentais e fisiológicas dos discentes durante a passagem pelo ensino superior e quais são os principais transtornos mentais
apresentados por estes estudantes?

OBJETIVOS
Objetivo geral: compreender o estado de saúde mental dos estudantes universitários. Os objetivos específicos são: 1) Descrever as reações emocionais,
comportamentais e fisiológicas apresentadas pelos alunos; 2) Descreveros principais transtornos mentais apresentados pelos alunos.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, a qual é fundamentada naanálise do material científico levantado e relacionado ao tema de
pesquisa.

RESULTADOS

Observou-se em relação à entrada ao ambiente acadêmico, grande parte dos alunos apresentam comportamentos adaptativos que são considerados negativos por
oferecerem risco à saúde física e mental dos discentes; além disso, o estresse está presente na vida da maior parte dos alunos e, por vezes correlacionado a
depressão e/ou ansiedade. Essas mudanças comportamentais e emocionais geram, reações fisiológicas e estão relacionadas a pressão sentida por esses alunos.O
Ensino superior, ao mesmo tempo em que influencia negativamente vivências externas ao ambiente acadêmico e internas, aos graduandos (situações
experienciadas no cotidiano nos âmbitos: familiar, social, emocional, profissional). Notou-se significativa diferença em relação ao sexo dos alunos, sendo as
mulheres as mais afetadas psicológica e emocionalmente, estando em maior número na maioria dos resultados de presença e/ou prevalência de transtornos
mentais e maior vulnerabilidade para apresentar os mesmos durante sua vida acadêmica e pessoal se comparadas ao sexo oposto.

CONCLUSOES

Uma vez que a discussão dos resultados está em estado preliminar, as conclusões parciais apontam para alto nível de estresse e transtornos de ansiedade e de
humor mais presentes entre os alunos universitários ingressantes, em período de estágios acadêmicos e concluintes dos cursos de graduação. Aponta-se a
necessidade de realização de testes e pesquisas mais aprofundadas no assunto para verificar quais as variáveis que podem ser influenciadas diretamente pelo
curso de ensino superior e igualmente influenciar o desempenho do acadêmico nesta etapa do ensino.

REFERENCIAS
1. CASTILLO, Ana Regina GL. et al. Transtornos de Ansiedade. Rev. Bras. Psiquiatr., São Paulo, v.22, supl. 2, p. 20-23, Dec. 2.CAPONI, Sandra O DSM- V como
dispositivo de segurança. Physis: Revista de Saúde Coletiva [online]. 2014, v.24, n 3 [Acessado 1 Junho 2020], PP.741-763. 3.GENTIL,Valentim; LOTUFO-NETO
Francisco; BERNIK; Márcio Antonini. Pânico: fobias e obsessões. 3.ed. São Paulo: EDUSP, 1997.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Vanessa Uemura da Fonseca Atílio Sersun Calefi

TITULO INSULINOMA MALIGNO EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os insulinomas são tumores derivados das células beta das ilhotas pancreáticas secretoras de insulina, apresentam baixa prevalência em cães, acometendo raças
de médio a grande porte, com faixa etária média de 9 a 12 anos. O diagnóstico pode ser realizado através da junção dos sinais clínicos e diagnósticos
complementares, baseando-se em três pontos principais, como: hipoglicemia, hiperinsulinemia e identificação do tumor pancreático por imagem e/ou cirurgia. As
opções de tratamento incluem intervenção cirúrgica, tratamento médico crônico para hipoglicemia ou ambos.

OBJETIVOS Relatar caso de insulinoma maligno em cão, uma vez que, corresponde a 0,5% dos tumores gástricos em animais de companhia.

METODOLOGIA

Cão, fêmea, 10 anos, 11 kg, Lhasa Apso, atendida pelo setor de Clínica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET – UNISA,
São Paulo, SP, Brazil) devido episódios convulsivos. Após exame físico, o paciente realizou dosagem glicêmica (42 mg/dL) e de insulina (172 µUI/ml),
ultrassonografia abdominal, evidenciando neoformação em região topografia de pâncreas. Em tomografia computadorizada observou formação no corpo
pancreático, nódulos hepáticos e esplênicos. O tratamento cirúrgico foi realizado (pancreatectomia parcial), com extração de nódulo multinodulado medindo 3,1 cm
(C) x 2,2 cm (L) x 1,5 cm (A), consistência firme, parcialmente aderido a planos profundos de coloração brancacenta. Notou-se também, nódulos hepáticos
esbranquiçados de 0,5 cm a 1,5 cm de diâmetro. As amostras foram analisadas no laboratório de patologia animal da Universidade (Hovet-UNISA).

RESULTADOS

Ao exame histopatológico pancreático, foi evidenciada formação neoplásica, expansiva e invasiva, delimitada por tecido conjuntivo, com arranjo tubular, por vezes,
apresentando-se em ácinos. As células apresentam morfologia poliédricas a poligonais, com citoplasma moderado, eosinofílico e núcleos arredondados. Os
nucléolos eram únicos e evidentes, com 0 a 2 figuras de mitoses atípicas (400x/CGA); a neoplasia apresenta moderado pleomorfismo celular e anisocariose. Quando
da avaliação histopatológica de fragmento hepático foi constatada metástase de neoplasia pancreática. Ambos os diagnósticos morfológicos correspondem a
insulinoma maligno em pâncreas e insulinoma maligno metastático em fígado. A arquitetura histopatológica proposta por Soga e Tazawa sugere que os tumores
pancreáticos sejam classificados por tipo ninho, trabecular, tubuloacinar e sólido indiferenciado, assim utilizando fatores como expansivo e/ou infiltrativo com
células poligonais. Os achados histopatológicos encontrados no caso descrito são condizentes com as descrições reportadas por tal autor. Segundo La Rosa, os
fatores de graduação histológica para insulinoma malignos são relacionados com: mitose, Ki67, grau de proliferação, neuro invasão, padrão infiltrativo, necrose,
atipia e tamanho tumoral, que os classifica em grau I (baixo grau), II (intermediário) e III (alto grau). Usamos as classificações propostas para direcionamento de
prognóstico do paciente descrito levando em consideração todos os aspectos descritos por La Rosa.

CONCLUSOES
Baseado na morfologia histológica juntamente com histórico clínico e exames complementares de imagem suportam o diagnóstico de Insulinoma Maligno
Trabecular-Grau II. Embora o procedimento cirúrgico resulte em melhora do quadro clínico, o prognostico é reservado devido a caráter invasivo e metastáticos do
tumor apresentado neste paciente.

REFERENCIAS

BUISHAND, F. O.; KIK, M.; KIRPENSTEIJN, J. Evaluation of clinico-pathological criteria and the Ki67 index as prognostic indicators in canine insulinoma. Veterinary
Journal, v. 185, n. 1, p. 62–67, 1 jul. 2010. DEL BUSTO, I. et al. Incidence of postoperative complications and outcome of 48 dogs undergoing surgical management of
insulinoma. Journal of Veterinary Internal Medicine, v. 34, n. 3, p. 1135–1143, 25 maio 2020. LA ROSA, S. et al. Improved histologic and clinicopathologic criteria for
prognostic evaluation of pancreatic endocrine tumors. Human Pathology, v. 40, n. 1, p. 30–40, 1 jan. 2009. NELSON, R. W. Beta-cell neoplasia: insulinoma. In: Canine
and Feline Endocrinology: Fourth Edition. Elsevier Inc., p. 348-375, 2014. OKABAYASHI, T. Diagnosis and management of insulinoma. World Journal of
Gastroenterology, v. 19, n. 6, p. 829, fev. 2013. ROSOL, T. J.; MEUTEN, D. J. Tumors of the Endocrine Glands. In: Tumors in Domestic Animals. Hoboken, NJ, USA:
John Wiley (#38) Sons, Inc., 2016. p. 766–833. SOGA, J.; TAZAWA, K. Pathologic analysis of carcinoids Histologic re evaluation of 62 cases. Cancer, v. 28, n. 4, p.
990–998, 1 jan. 1971. TÂRCOVEANU, E. et al. Pancreatic endocrine tumors. Chirurgia (Bucharest, Romania(#38)#8239;: 1990), v. 101, n. 2, p. 175–181, 15 nov. 2006.
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Vanessa Uemura da Fonseca Atílio Sersun Calefi

TITULO INSULINOMA MALIGNO EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os insulinomas são tumores derivados das células beta das ilhotas pancreáticas secretoras de insulina, apresentam baixa prevalência em cães, acometendo raças
de médio a grande porte, com faixa etária média de 9 a 12 anos. O diagnóstico pode ser realizado através da junção dos sinais clínicos e diagnósticos
complementares, baseando-se em três pontos principais, como: hipoglicemia, hiperinsulinemia e identificação do tumor pancreático por imagem e/ou cirurgia. As
opções de tratamento incluem intervenção cirúrgica, tratamento médico crônico para hipoglicemia ou ambos.

OBJETIVOS Relatar caso de insulinoma maligno em cão, uma vez que, corresponde a 0,5% dos tumores gástricos em animais de companhia.

METODOLOGIA

Cão, fêmea, 10 anos, 11 kg, Lhasa Apso, atendida pelo setor de Clínica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET – UNISA,
São Paulo, SP, Brazil) devido episódios convulsivos. Após exame físico, o paciente realizou dosagem glicêmica (42 mg/dL) e de insulina (172 µUI/ml),
ultrassonografia abdominal, evidenciando neoformação em região topografia de pâncreas. Em tomografia computadorizada observou formação no corpo
pancreático, nódulos hepáticos e esplênicos. O tratamento cirúrgico foi realizado (pancreatectomia parcial), com extração de nódulo multinodulado medindo 3,1 cm
(C) x 2,2 cm (L) x 1,5 cm (A), consistência firme, parcialmente aderido a planos profundos de coloração brancacenta. Notou-se também, nódulos hepáticos
esbranquiçados de 0,5 cm a 1,5 cm de diâmetro. As amostras foram analisadas no laboratório de patologia animal da Universidade (Hovet-UNISA).

RESULTADOS

Ao exame histopatológico pancreático, foi evidenciada formação neoplásica, expansiva e invasiva, delimitada por tecido conjuntivo, com arranjo tubular, por vezes,
apresentando-se em ácinos. As células apresentam morfologia poliédricas a poligonais, com citoplasma moderado, eosinofílico e núcleos arredondados. Os
nucléolos eram únicos e evidentes, com 0 a 2 figuras de mitoses atípicas (400x/CGA); a neoplasia apresenta moderado pleomorfismo celular e anisocariose. Quando
da avaliação histopatológica de fragmento hepático foi constatada metástase de neoplasia pancreática. Ambos os diagnósticos morfológicos correspondem a
insulinoma maligno em pâncreas e insulinoma maligno metastático em fígado. A arquitetura histopatológica proposta por Soga e Tazawa sugere que os tumores
pancreáticos sejam classificados por tipo ninho, trabecular, tubuloacinar e sólido indiferenciado, assim utilizando fatores como expansivo e/ou infiltrativo com
células poligonais. Os achados histopatológicos encontrados no caso descrito são condizentes com as descrições reportadas por tal autor. Segundo La Rosa, os
fatores de graduação histológica para insulinoma malignos são relacionados com: mitose, Ki67, grau de proliferação, neuro invasão, padrão infiltrativo, necrose,
atipia e tamanho tumoral, que os classifica em grau I (baixo grau), II (intermediário) e III (alto grau). Usamos as classificações propostas para direcionamento de
prognóstico do paciente descrito levando em consideração todos os aspectos descritos por La Rosa.

CONCLUSOES
Baseado na morfologia histológica juntamente com histórico clínico e exames complementares de imagem suportam o diagnóstico de Insulinoma Maligno
Trabecular-Grau II. Embora o procedimento cirúrgico resulte em melhora do quadro clínico, o prognostico é reservado devido a caráter invasivo e metastáticos do
tumor apresentado neste paciente.
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TITULO INSULINOMA MALIGNO EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os insulinomas são tumores derivados das células beta das ilhotas pancreáticas secretoras de insulina, apresentam baixa prevalência em cães, acometendo raças
de médio a grande porte, com faixa etária média de 9 a 12 anos. O diagnóstico pode ser realizado através da junção dos sinais clínicos e diagnósticos
complementares, baseando-se em três pontos principais, como: hipoglicemia, hiperinsulinemia e identificação do tumor pancreático por imagem e/ou cirurgia. As
opções de tratamento incluem intervenção cirúrgica, tratamento médico crônico para hipoglicemia ou ambos.

OBJETIVOS Relatar caso de insulinoma maligno em cão, uma vez que, corresponde a 0,5% dos tumores gástricos em animais de companhia.

METODOLOGIA

Cão, fêmea, 10 anos, 11 kg, Lhasa Apso, atendida pelo setor de Clínica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET – UNISA,
São Paulo, SP, Brazil) devido episódios convulsivos. Após exame físico, o paciente realizou dosagem glicêmica (42 mg/dL) e de insulina (172 µUI/ml),
ultrassonografia abdominal, evidenciando neoformação em região topografia de pâncreas. Em tomografia computadorizada observou formação no corpo
pancreático, nódulos hepáticos e esplênicos. O tratamento cirúrgico foi realizado (pancreatectomia parcial), com extração de nódulo multinodulado medindo 3,1 cm
(C) x 2,2 cm (L) x 1,5 cm (A), consistência firme, parcialmente aderido a planos profundos de coloração brancacenta. Notou-se também, nódulos hepáticos
esbranquiçados de 0,5 cm a 1,5 cm de diâmetro. As amostras foram analisadas no laboratório de patologia animal da Universidade (Hovet-UNISA).

RESULTADOS

Ao exame histopatológico pancreático, foi evidenciada formação neoplásica, expansiva e invasiva, delimitada por tecido conjuntivo, com arranjo tubular, por vezes,
apresentando-se em ácinos. As células apresentam morfologia poliédricas a poligonais, com citoplasma moderado, eosinofílico e núcleos arredondados. Os
nucléolos eram únicos e evidentes, com 0 a 2 figuras de mitoses atípicas (400x/CGA); a neoplasia apresenta moderado pleomorfismo celular e anisocariose. Quando
da avaliação histopatológica de fragmento hepático foi constatada metástase de neoplasia pancreática. Ambos os diagnósticos morfológicos correspondem a
insulinoma maligno em pâncreas e insulinoma maligno metastático em fígado. A arquitetura histopatológica proposta por Soga e Tazawa sugere que os tumores
pancreáticos sejam classificados por tipo ninho, trabecular, tubuloacinar e sólido indiferenciado, assim utilizando fatores como expansivo e/ou infiltrativo com
células poligonais. Os achados histopatológicos encontrados no caso descrito são condizentes com as descrições reportadas por tal autor. Segundo La Rosa, os
fatores de graduação histológica para insulinoma malignos são relacionados com: mitose, Ki67, grau de proliferação, neuro invasão, padrão infiltrativo, necrose,
atipia e tamanho tumoral, que os classifica em grau I (baixo grau), II (intermediário) e III (alto grau). Usamos as classificações propostas para direcionamento de
prognóstico do paciente descrito levando em consideração todos os aspectos descritos por La Rosa.

CONCLUSOES
Baseado na morfologia histológica juntamente com histórico clínico e exames complementares de imagem suportam o diagnóstico de Insulinoma Maligno
Trabecular-Grau II. Embora o procedimento cirúrgico resulte em melhora do quadro clínico, o prognostico é reservado devido a caráter invasivo e metastáticos do
tumor apresentado neste paciente.
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TITULO INSULINOMA MALIGNO EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os insulinomas são tumores derivados das células beta das ilhotas pancreáticas secretoras de insulina, apresentam baixa prevalência em cães, acometendo raças
de médio a grande porte, com faixa etária média de 9 a 12 anos. O diagnóstico pode ser realizado através da junção dos sinais clínicos e diagnósticos
complementares, baseando-se em três pontos principais, como: hipoglicemia, hiperinsulinemia e identificação do tumor pancreático por imagem e/ou cirurgia. As
opções de tratamento incluem intervenção cirúrgica, tratamento médico crônico para hipoglicemia ou ambos.

OBJETIVOS Relatar caso de insulinoma maligno em cão, uma vez que, corresponde a 0,5% dos tumores gástricos em animais de companhia.

METODOLOGIA

Cão, fêmea, 10 anos, 11 kg, Lhasa Apso, atendida pelo setor de Clínica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET – UNISA,
São Paulo, SP, Brazil) devido episódios convulsivos. Após exame físico, o paciente realizou dosagem glicêmica (42 mg/dL) e de insulina (172 µUI/ml),
ultrassonografia abdominal, evidenciando neoformação em região topografia de pâncreas. Em tomografia computadorizada observou formação no corpo
pancreático, nódulos hepáticos e esplênicos. O tratamento cirúrgico foi realizado (pancreatectomia parcial), com extração de nódulo multinodulado medindo 3,1 cm
(C) x 2,2 cm (L) x 1,5 cm (A), consistência firme, parcialmente aderido a planos profundos de coloração brancacenta. Notou-se também, nódulos hepáticos
esbranquiçados de 0,5 cm a 1,5 cm de diâmetro. As amostras foram analisadas no laboratório de patologia animal da Universidade (Hovet-UNISA).

RESULTADOS

Ao exame histopatológico pancreático, foi evidenciada formação neoplásica, expansiva e invasiva, delimitada por tecido conjuntivo, com arranjo tubular, por vezes,
apresentando-se em ácinos. As células apresentam morfologia poliédricas a poligonais, com citoplasma moderado, eosinofílico e núcleos arredondados. Os
nucléolos eram únicos e evidentes, com 0 a 2 figuras de mitoses atípicas (400x/CGA); a neoplasia apresenta moderado pleomorfismo celular e anisocariose. Quando
da avaliação histopatológica de fragmento hepático foi constatada metástase de neoplasia pancreática. Ambos os diagnósticos morfológicos correspondem a
insulinoma maligno em pâncreas e insulinoma maligno metastático em fígado. A arquitetura histopatológica proposta por Soga e Tazawa sugere que os tumores
pancreáticos sejam classificados por tipo ninho, trabecular, tubuloacinar e sólido indiferenciado, assim utilizando fatores como expansivo e/ou infiltrativo com
células poligonais. Os achados histopatológicos encontrados no caso descrito são condizentes com as descrições reportadas por tal autor. Segundo La Rosa, os
fatores de graduação histológica para insulinoma malignos são relacionados com: mitose, Ki67, grau de proliferação, neuro invasão, padrão infiltrativo, necrose,
atipia e tamanho tumoral, que os classifica em grau I (baixo grau), II (intermediário) e III (alto grau). Usamos as classificações propostas para direcionamento de
prognóstico do paciente descrito levando em consideração todos os aspectos descritos por La Rosa.

CONCLUSOES
Baseado na morfologia histológica juntamente com histórico clínico e exames complementares de imagem suportam o diagnóstico de Insulinoma Maligno
Trabecular-Grau II. Embora o procedimento cirúrgico resulte em melhora do quadro clínico, o prognostico é reservado devido a caráter invasivo e metastáticos do
tumor apresentado neste paciente.
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TITULO Tristão e Isolda: o amor-paixão em tradução intersemiótica

INTRODUCAO

Tristão e Isolda é uma conhecida narrativa, cujo cenário nos apresenta dois apaixonados que, loucamente, morrem de amar, contra tudo e contra todos, contra o
mundo. Esta narrativa vem dos celtas, de um período antigo da Irlanda, circulou pela Idade Média em forma de novela de cavalaria, foi retomada com muita
intensidade no Romantismo e tem sido permanentemente revisitada e criativamente traduzida em diversos códigos e linguagens, como o cinema, a pintura, a
música. Recentemente, ganhou forma na literatura de recepção infantil e juvenil, deslocamento que merece ser analisado a partir do diálogo palavra-imagem.

OBJETIVOS Analisar a tradução criativa de Tristão e Isolda em versão voltada para o público infanto-juvenil.

METODOLOGIA
Por meio de pesquisa bibliográfica sintonizada com os estudos do imaginário e análise literária comparada pautada em traduções intersemióticas, será analisada a
versão infantil/juvenil denominada Tristão e Isolda e o filtro de amor que os uniu, de Alessandra Cimatoribus, autora e ilustradora que realizou, com qualidade, o
diálogo palavra-imagem.

RESULTADOS

Será analisado o fenômeno de deslocamento de narrativas que nascem na tradição oral e migram para outros códigos e linguagens. A narrativa Tristão e Isolda, por
revelar um dos maiores mistérios, que é o amor-paixão, foi uma das células dramáticas de grande reverberação estética. Uma das pesquisas dedicadas ao tema foi a
de Denis de Rougemont, que mostra que a retórica do amor-paixão se transfigura em amor-sofrimento, amor-morte. Sua obra, História do Amor no Ocidente, trata da
tensão entre a paixão e o casamento na cultura ocidental, associando ao ato de amor-paixão a ideia de adultério. Em contrapartida, Maria Nazareth Alvim Barros
apoia-se na perspectiva celta, de onde migrou a narrativa, cuja cultura jamais atrelaria paixão à morte, porque, para os celtas, paixão significa vida (BARROS, 1996,
p.159). Esse sentimento que desperta misteriosa atração é traduzido para crianças e jovens por Alessandra Cimatoribus a partir da leitura de um dos manuscritos do
século XII e XIII. Sua recriação articula palavra e imagem em gesto altamente artístico, trazendo, pela ilustração, leveza para a história, aguçando o imaginário
infanto-juvenil.

CONCLUSOES
Considera-se que, entre as narrativas que engendram essa imagem do amor eterno e infinito, Tristão e Isolda desponta como a mais revisitada. O contato da criança
e do jovem com esse tipo de material imaginário em uma versão intersemioticamente traduzida é capaz de providenciar enriquecimento cultural e artístico.
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TITULO INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA RELACIONADA AO DIABETES MELLITUS: PROBLEMAS RELACIONADOS A PRESCRIÇÃO E DOSAGEM

INTRODUCAO

Diabetes mellitus é uma doença endócrino-metabólica caracterizada basicamente por hiperglicemia crônica, podendo ser separada em dois grupos principais: tipo 1
e 2. Em ambos os casos, há necessidade de tratamento medicamentoso para o controle da doença. O número de medicações tem aumentado, devido ao aumento da
incidência da doença e de polifármacia nos pacientes. Assim, diversas pesquisas demonstram problemas relacionados ao uso de vários medicamentos nos
pacientes com diabetes, o que aumenta aa chance de efeitos adversos e problemas com farmacocinética ocorrerem.

OBJETIVOS
Abordar possíveis interações medicamentosas com tratamentos para diabetes mellitus, bem como verificar erros de prescrição, confrontando com tratamentos
utilizados na prática clínica.

METODOLOGIA Análise de dados científicos através do estudo de artigos e confronto com as informações sobre interações e posologia dispostas em manuais.

RESULTADOS

Uma das pesquisas realizada no HU de Brasília envolvendo 68 pacientes portadores de diabetes mellitus, mostrou que 58,8% utilizam 6 ou mais medicamentos
devido a outras doenças, como hipertensão e dislipidemia. Levando em consideração os principais medicamentos prescritos para os tratamentos, foram
encontradas 233 possíveis interações, sendo 87,6% de gravidade moderada, envolvendo principalmente aumento ou diminuição de efeito e 12,4% de gravidade
maior, podendo gerar nefrotoxicidade ou miopatia. Já um artigo focado em interações entre tratamento da DM e hipertensão, analisou 258 prescrições em que
possuía uma média de 10,9 medicamentos, sendo que à partir de 8 medicamentos a chance de interação é de 100%, podendo ser prejudicial ou indesejável, dado
como exemplo a metformina, muito utilizada no tratamento de DM2, possui interação com betabloqueadores (atenolol, carvedilol e propranolol) gerando aumento de
absorção e concentração plasmática da metformina, causando quadros de hipoglicemia e/ou hiperglicemia.

CONCLUSOES

Diante dos dados analisados é possível verificar que quando o paciente possui mais de uma doença, fazendo o uso de vários medicamentos, o mesmo corre um risco
maior de apresentar interações medicamentosas, e, consequentemente, efeitos colaterais. Para diminuição e prevenção deste faz-se necessário o cuidado realizado
pelo farmacêutico junto ao paciente e se possível junto ao prescritor, gerando, dessa forma, uma maior facilidade ao acesso de plataformas e compêndios que
facilitem o cuidado e o ajuste da prescrição.
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medicamentosa. Rio de Janeiro - RJ - Brasil: ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 21 nov. 2016. Disponível em:
https://www.scielosp.org/article/csc/2016.v21n11/3447-3458/pt/. Acesso em: 20 set. 2020. 3. LUZ, Vilmar; SANTOS MARQUES, Matheus; NEVES DE JESUS, Naila.
Riscos de Interações Medicamentosas Presentes nos Receituários de Pacientes Hipertensos e Diabéticos: Uma Revisão Bibliográfica. V.12, N. 40. 2018. [S. l.]: Id on-
line - Revista Multidisciplinar e de Psicologia, 22 maio 2018. Edição eletrônica em http://idonline.emnuvens.com.br/id. Disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1160/1721. Acesso em: 4 out. 2020.

Página 1063



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11843 Farmácia 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3574041 - THALITA BARBOSA GUIMARAES DE MORAES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maysa Mariana Cruz

TITULO INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA RELACIONADA AO DIABETES MELLITUS: PROBLEMAS RELACIONADOS A PRESCRIÇÃO E DOSAGEM

INTRODUCAO

Diabetes mellitus é uma doença endócrino-metabólica caracterizada basicamente por hiperglicemia crônica, podendo ser separada em dois grupos principais: tipo 1
e 2. Em ambos os casos, há necessidade de tratamento medicamentoso para o controle da doença. O número de medicações tem aumentado, devido ao aumento da
incidência da doença e de polifármacia nos pacientes. Assim, diversas pesquisas demonstram problemas relacionados ao uso de vários medicamentos nos
pacientes com diabetes, o que aumenta aa chance de efeitos adversos e problemas com farmacocinética ocorrerem.

OBJETIVOS
Abordar possíveis interações medicamentosas com tratamentos para diabetes mellitus, bem como verificar erros de prescrição, confrontando com tratamentos
utilizados na prática clínica.

METODOLOGIA Análise de dados científicos através do estudo de artigos e confronto com as informações sobre interações e posologia dispostas em manuais.

RESULTADOS

Uma das pesquisas realizada no HU de Brasília envolvendo 68 pacientes portadores de diabetes mellitus, mostrou que 58,8% utilizam 6 ou mais medicamentos
devido a outras doenças, como hipertensão e dislipidemia. Levando em consideração os principais medicamentos prescritos para os tratamentos, foram
encontradas 233 possíveis interações, sendo 87,6% de gravidade moderada, envolvendo principalmente aumento ou diminuição de efeito e 12,4% de gravidade
maior, podendo gerar nefrotoxicidade ou miopatia. Já um artigo focado em interações entre tratamento da DM e hipertensão, analisou 258 prescrições em que
possuía uma média de 10,9 medicamentos, sendo que à partir de 8 medicamentos a chance de interação é de 100%, podendo ser prejudicial ou indesejável, dado
como exemplo a metformina, muito utilizada no tratamento de DM2, possui interação com betabloqueadores (atenolol, carvedilol e propranolol) gerando aumento de
absorção e concentração plasmática da metformina, causando quadros de hipoglicemia e/ou hiperglicemia.

CONCLUSOES

Diante dos dados analisados é possível verificar que quando o paciente possui mais de uma doença, fazendo o uso de vários medicamentos, o mesmo corre um risco
maior de apresentar interações medicamentosas, e, consequentemente, efeitos colaterais. Para diminuição e prevenção deste faz-se necessário o cuidado realizado
pelo farmacêutico junto ao paciente e se possível junto ao prescritor, gerando, dessa forma, uma maior facilidade ao acesso de plataformas e compêndios que
facilitem o cuidado e o ajuste da prescrição.

REFERENCIAS

1.ANÁLISE das interações medicamentosas entre antihipertensivos, hipolipemiantes e anti-hiperglicemiantes em diabéticos acompanhados no Hospital Universitário
de Brasília. Brasília: Universidade de Brasília - UnB Curso de Farmácia, 2 dez. 2016. Disponível em:
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/17329/1/2016_ThaisdeSousaBarros_tcc.pdf. Acesso em: 1 out. 2020. 2.APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, Maria;
MARIA STOLSES BERGAMO FRANCISCO, Priscila; BERTI DE AZEVEDO BARROS, Marilisa. Diabetes em idosos: uso de medicamentos e risco de interação
medicamentosa. Rio de Janeiro - RJ - Brasil: ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 21 nov. 2016. Disponível em:
https://www.scielosp.org/article/csc/2016.v21n11/3447-3458/pt/. Acesso em: 20 set. 2020. 3. LUZ, Vilmar; SANTOS MARQUES, Matheus; NEVES DE JESUS, Naila.
Riscos de Interações Medicamentosas Presentes nos Receituários de Pacientes Hipertensos e Diabéticos: Uma Revisão Bibliográfica. V.12, N. 40. 2018. [S. l.]: Id on-
line - Revista Multidisciplinar e de Psicologia, 22 maio 2018. Edição eletrônica em http://idonline.emnuvens.com.br/id. Disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1160/1721. Acesso em: 4 out. 2020.
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TITULO INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA RELACIONADA AO DIABETES MELLITUS: PROBLEMAS RELACIONADOS A PRESCRIÇÃO E DOSAGEM

INTRODUCAO

Diabetes mellitus é uma doença endócrino-metabólica caracterizada basicamente por hiperglicemia crônica, podendo ser separada em dois grupos principais: tipo 1
e 2. Em ambos os casos, há necessidade de tratamento medicamentoso para o controle da doença. O número de medicações tem aumentado, devido ao aumento da
incidência da doença e de polifármacia nos pacientes. Assim, diversas pesquisas demonstram problemas relacionados ao uso de vários medicamentos nos
pacientes com diabetes, o que aumenta aa chance de efeitos adversos e problemas com farmacocinética ocorrerem.

OBJETIVOS
Abordar possíveis interações medicamentosas com tratamentos para diabetes mellitus, bem como verificar erros de prescrição, confrontando com tratamentos
utilizados na prática clínica.

METODOLOGIA Análise de dados científicos através do estudo de artigos e confronto com as informações sobre interações e posologia dispostas em manuais.

RESULTADOS

Uma das pesquisas realizada no HU de Brasília envolvendo 68 pacientes portadores de diabetes mellitus, mostrou que 58,8% utilizam 6 ou mais medicamentos
devido a outras doenças, como hipertensão e dislipidemia. Levando em consideração os principais medicamentos prescritos para os tratamentos, foram
encontradas 233 possíveis interações, sendo 87,6% de gravidade moderada, envolvendo principalmente aumento ou diminuição de efeito e 12,4% de gravidade
maior, podendo gerar nefrotoxicidade ou miopatia. Já um artigo focado em interações entre tratamento da DM e hipertensão, analisou 258 prescrições em que
possuía uma média de 10,9 medicamentos, sendo que à partir de 8 medicamentos a chance de interação é de 100%, podendo ser prejudicial ou indesejável, dado
como exemplo a metformina, muito utilizada no tratamento de DM2, possui interação com betabloqueadores (atenolol, carvedilol e propranolol) gerando aumento de
absorção e concentração plasmática da metformina, causando quadros de hipoglicemia e/ou hiperglicemia.

CONCLUSOES

Diante dos dados analisados é possível verificar que quando o paciente possui mais de uma doença, fazendo o uso de vários medicamentos, o mesmo corre um risco
maior de apresentar interações medicamentosas, e, consequentemente, efeitos colaterais. Para diminuição e prevenção deste faz-se necessário o cuidado realizado
pelo farmacêutico junto ao paciente e se possível junto ao prescritor, gerando, dessa forma, uma maior facilidade ao acesso de plataformas e compêndios que
facilitem o cuidado e o ajuste da prescrição.

REFERENCIAS

1.ANÁLISE das interações medicamentosas entre antihipertensivos, hipolipemiantes e anti-hiperglicemiantes em diabéticos acompanhados no Hospital Universitário
de Brasília. Brasília: Universidade de Brasília - UnB Curso de Farmácia, 2 dez. 2016. Disponível em:
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/17329/1/2016_ThaisdeSousaBarros_tcc.pdf. Acesso em: 1 out. 2020. 2.APARECIDA MEDEIROS BARROS DO PRADO, Maria;
MARIA STOLSES BERGAMO FRANCISCO, Priscila; BERTI DE AZEVEDO BARROS, Marilisa. Diabetes em idosos: uso de medicamentos e risco de interação
medicamentosa. Rio de Janeiro - RJ - Brasil: ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 21 nov. 2016. Disponível em:
https://www.scielosp.org/article/csc/2016.v21n11/3447-3458/pt/. Acesso em: 20 set. 2020. 3. LUZ, Vilmar; SANTOS MARQUES, Matheus; NEVES DE JESUS, Naila.
Riscos de Interações Medicamentosas Presentes nos Receituários de Pacientes Hipertensos e Diabéticos: Uma Revisão Bibliográfica. V.12, N. 40. 2018. [S. l.]: Id on-
line - Revista Multidisciplinar e de Psicologia, 22 maio 2018. Edição eletrônica em http://idonline.emnuvens.com.br/id. Disponível em:
https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1160/1721. Acesso em: 4 out. 2020.
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TITULO Os beneficios do treinamento resistido para crianças e adolescentes obesos.

INTRODUCAO

No Brasil o excesso de peso e a obesidade vêm sendo registrados a partir dos cinco anos de idade, em todos os grupos de renda e regiões. A infância é uma fase
particularmente preocupante porque, além das doenças relacionadas à obesidade, o risco aumenta na idade adulta com consequências econômicas para a saúde do
indivíduo e da sociedade. De acordo, com novos estudos do Imperial College London e da Organização Mundial da Saúde, o número de crianças e adolescentes (de
cinco a 19 anos) obesos em todo o mundo aumentou dez vezes nas últimas quatro décadas. Se as tendências atuais continuarem, haverá mais crianças e
adolescentes com obesidade do que com desnutrição moderada e grave até 2022. O exercício físico (EF) é recomendado como uma parte essencial do seu programa
de controle, redução e prevenção de ganho de peso. Para que esses objetivos sejam alcançados, exercícios regulares aeróbicos e treinamento resistido (TR) são
recomendados, pois, ocorrem mudanças benéficas no gasto calórico, massa magra, reduz a gordura corporal, contribuem para a perda de peso, melhora no
desenvolvimento, crescimento e maturação. O TR vem se mostrando um aliado para crianças e adolescentes com obesidade, diminuindo risco de comorbidades
como colesterol, hipertensão, problemas respiratórios entre outros.

OBJETIVOS
O objetivo desse estudo foi verificar na literatura os benefícios do EF e do TR para crianças e adolescentes com obesidade e se podem influenciar no crescimento e
desenvolvimento.

METODOLOGIA
O estudo proposto foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica de 26 artigos, buscando reunir e sintetizar os resultados encontrados em pesquisas de
natureza exploratória. As buscas foram realizadas em quatro bases de dados bibliográficas PubMed, Scielo, Google Acadêmico e LILACS.

RESULTADOS

Foram selecionados 26 artigos potencialmente relevantes. Dentre os estudos selecionados 60% constataram vários benefícios do EF para crianças e adolescentes,
diminuição do índice glicêmico, colesterol, hipertensão, problemas respiratórios, osteoarticulares, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares. Ademais, o EF
está associado à obesidade infantil, na melhoria e controle do peso corporal, aumento de força muscular, aumento de flexibilidade, redução tecido adiposo. 15%
mostram a prevalência de obesidade em países desenvolvidos e em desenvolvimento por má alimentação, sedentarismo e genética. Os estudos sobre TR 23%
observaram a diminuição do tecido adiposo, aumento da força, melhora da coordenação motora, aumento da densidade mineral óssea, prevenção de lesões,
melhora na fase de crescimento, desenvolvimento e maturação de crianças e adolescentes. Já, 12% quanto aos prejuízos no crescimento longitudinal são apenas
observados quando a intensidade do exercício é extremamente alta. O TR estimula a síntese de hormônio do crescimento (GH), favorecendo o desenvolvimento e
crescimento de crianças e adolescentes

CONCLUSOES
O EF e o TR são aliados importantes durante a infância e adolescência, pois atribuem diversos benefícios positivos para a saúde, crescimento e desenvolvimento.
Desta forma, não ocorrendo riscos de lesões e tão pouco afeta o crescimento.

REFERENCIAS
MANCINI, M. Diretrizes Brasileiras de Obesidade. São Paulo: ABESO, 2016. HENRIQUES, P. et al. Políticas de Saúde e de Segurança Alimentar e Nutricional: desafios
para o controle da obesidade infantil. Ciênc. saúde coletiva. 2018; 23(12) 4143-4152. KUMAR S e KELLY A.S. Review of Childhood Obesity: From Epidemiology,
Etiology, and Comorbidities to Clinical Assessment and Treatment. Mayo Clin Proc. 2017; 92(2): 251-265.
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TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM GATOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO 2019 - 2020

INTRODUCAO

A oncologia veterinária é uma área que vem se desenvolvendo, principalmente na área de pequenos animais, visto que o cenário atual exibe uma maior longevidade
desses animais, a ocorrência de neoplasias se torna frequente. Em razão da carência de publicação de dados referentes à prevalência de neoplasias em gatos na
região de abrangência do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA), os resultados obtidos através do levantamento permitem a comparação
com publicados na literatura.

OBJETIVOS Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em gatos atendidos no HOVET UNISA.

METODOLOGIA

Foi realizado estudo retrospectivo de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos entre o período de março 2019 a março de
2020, de gatos atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística
da ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos
em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 80 relatórios histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes laudos 47 foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 58,75% dos resultados. Desses 30 eram fêmeas (63,83%) e 17 machos (36,17%), as fêmeas são mais acometidas devido a
incidência de tumores mamários, entretanto alguns artigos não detectaram predileção sexual em gatos. A idade média dos animais acometidos foi de 8,7 anos, o
que corrobora com a concepção que o fator idade pode predispor as afecções oncológicas. Os tumores benignos equivaleram a 8 (17,02%), sendo principalmente
adenomas (37,5%), tumores com comportamento biológico de malignidade obtiveram maior predomínio 39 (82,98%). Segundo CACEMIRO et al. (2017) as
neoplasias benignas correspondem a maior parte das neoplasias, o que diverge com os dados encontrados neste levantamento. Das neoplasias malignas 18
correspondem a carcinomas (46,15%), 10 sarcomas (25,64%), 6 linfomas (15,38%) e 2 mastocitomas (5,13%). Diferentes autores relatam que carcinomas de células
escamosas são relativamente comuns em gatos, para MILLER et al. (1991) é o terceiro tumor com maior incidência, essa ocorrência foi constatada no HOVET UNISA
com 14 carcinomas de células escamosas (77,78%) de um total de 18 carcinomas diagnosticados. Na classificação dos sarcomas, o fibrossarcoma foi a neoplasia
com maior acometimento (40,0%) de um total de 10 sarcomas, segundo MILLER et al. (1991) é o quarto tumor com maior incidência principalmente em gatos idosos,
observamos que os animais que desenvolveram fibrossarcoma tinham idade média de 11 anos.

CONCLUSOES
Os dados encontrados assemelham-se aos achados na literatura, com a ocorrência de 45% dos casos de carcinomas (46,15%), 25,64% de sarcomas, 6 linfomas e 2
5,13% de mastocitomas. A idade média de aparecimento tumores foi de 8,7 anos, com predileção sexual em fêmeas. O presente estudo complementa e atualiza as
informações das ocorrências de neoplasias em felinos.

REFERENCIAS

CACEMIRO, A.D.C., TESSARO, C. ocorrência de neoplasias em cães e gatos no hospital veterinário da faculdade Dr. Francisco Maeda no ano de 2013. investigação, v.
16, n. 5, 2017. MILLER, M. A.; RAMOS, J. A.; KREEGER, J. M. Cutaneous vascular neoplasia in 15 cats: clinical, morphologic, and immunohistochemical studies.
Veterinary Pathology, v. 29, n. 4, p. 329-336, 1992. LAKATOS, I. et al. Spontaneous skin tumors in dogs and cats, squamous carcinoma. Bulletin of University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine, v. 65, n. 1, 2008. STEBBINS, K. E.; MORSE, C. C.; GOLDSCHMIDT, M. H. Feline oral
neoplasia: a ten-year survey. Veterinary Pathology, v. 26, n. 2, p. 121-128, 1989.
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TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM GATOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO 2019 - 2020

INTRODUCAO

A oncologia veterinária é uma área que vem se desenvolvendo, principalmente na área de pequenos animais, visto que o cenário atual exibe uma maior longevidade
desses animais, a ocorrência de neoplasias se torna frequente. Em razão da carência de publicação de dados referentes à prevalência de neoplasias em gatos na
região de abrangência do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA), os resultados obtidos através do levantamento permitem a comparação
com publicados na literatura.

OBJETIVOS Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em gatos atendidos no HOVET UNISA.

METODOLOGIA

Foi realizado estudo retrospectivo de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos entre o período de março 2019 a março de
2020, de gatos atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística
da ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos
em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 80 relatórios histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes laudos 47 foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 58,75% dos resultados. Desses 30 eram fêmeas (63,83%) e 17 machos (36,17%), as fêmeas são mais acometidas devido a
incidência de tumores mamários, entretanto alguns artigos não detectaram predileção sexual em gatos. A idade média dos animais acometidos foi de 8,7 anos, o
que corrobora com a concepção que o fator idade pode predispor as afecções oncológicas. Os tumores benignos equivaleram a 8 (17,02%), sendo principalmente
adenomas (37,5%), tumores com comportamento biológico de malignidade obtiveram maior predomínio 39 (82,98%). Segundo CACEMIRO et al. (2017) as
neoplasias benignas correspondem a maior parte das neoplasias, o que diverge com os dados encontrados neste levantamento. Das neoplasias malignas 18
correspondem a carcinomas (46,15%), 10 sarcomas (25,64%), 6 linfomas (15,38%) e 2 mastocitomas (5,13%). Diferentes autores relatam que carcinomas de células
escamosas são relativamente comuns em gatos, para MILLER et al. (1991) é o terceiro tumor com maior incidência, essa ocorrência foi constatada no HOVET UNISA
com 14 carcinomas de células escamosas (77,78%) de um total de 18 carcinomas diagnosticados. Na classificação dos sarcomas, o fibrossarcoma foi a neoplasia
com maior acometimento (40,0%) de um total de 10 sarcomas, segundo MILLER et al. (1991) é o quarto tumor com maior incidência principalmente em gatos idosos,
observamos que os animais que desenvolveram fibrossarcoma tinham idade média de 11 anos.

CONCLUSOES
Os dados encontrados assemelham-se aos achados na literatura, com a ocorrência de 45% dos casos de carcinomas (46,15%), 25,64% de sarcomas, 6 linfomas e 2
5,13% de mastocitomas. A idade média de aparecimento tumores foi de 8,7 anos, com predileção sexual em fêmeas. O presente estudo complementa e atualiza as
informações das ocorrências de neoplasias em felinos.

REFERENCIAS

CACEMIRO, A.D.C., TESSARO, C. ocorrência de neoplasias em cães e gatos no hospital veterinário da faculdade Dr. Francisco Maeda no ano de 2013. investigação, v.
16, n. 5, 2017. MILLER, M. A.; RAMOS, J. A.; KREEGER, J. M. Cutaneous vascular neoplasia in 15 cats: clinical, morphologic, and immunohistochemical studies.
Veterinary Pathology, v. 29, n. 4, p. 329-336, 1992. LAKATOS, I. et al. Spontaneous skin tumors in dogs and cats, squamous carcinoma. Bulletin of University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine, v. 65, n. 1, 2008. STEBBINS, K. E.; MORSE, C. C.; GOLDSCHMIDT, M. H. Feline oral
neoplasia: a ten-year survey. Veterinary Pathology, v. 26, n. 2, p. 121-128, 1989.
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TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM GATOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO 2019 - 2020

INTRODUCAO

A oncologia veterinária é uma área que vem se desenvolvendo, principalmente na área de pequenos animais, visto que o cenário atual exibe uma maior longevidade
desses animais, a ocorrência de neoplasias se torna frequente. Em razão da carência de publicação de dados referentes à prevalência de neoplasias em gatos na
região de abrangência do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA), os resultados obtidos através do levantamento permitem a comparação
com publicados na literatura.

OBJETIVOS Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em gatos atendidos no HOVET UNISA.

METODOLOGIA

Foi realizado estudo retrospectivo de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos entre o período de março 2019 a março de
2020, de gatos atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística
da ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos
em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 80 relatórios histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes laudos 47 foram diagnosticados com algum tipo
proliferação neoplásica, compreendendo 58,75% dos resultados. Desses 30 eram fêmeas (63,83%) e 17 machos (36,17%), as fêmeas são mais acometidas devido a
incidência de tumores mamários, entretanto alguns artigos não detectaram predileção sexual em gatos. A idade média dos animais acometidos foi de 8,7 anos, o
que corrobora com a concepção que o fator idade pode predispor as afecções oncológicas. Os tumores benignos equivaleram a 8 (17,02%), sendo principalmente
adenomas (37,5%), tumores com comportamento biológico de malignidade obtiveram maior predomínio 39 (82,98%). Segundo CACEMIRO et al. (2017) as
neoplasias benignas correspondem a maior parte das neoplasias, o que diverge com os dados encontrados neste levantamento. Das neoplasias malignas 18
correspondem a carcinomas (46,15%), 10 sarcomas (25,64%), 6 linfomas (15,38%) e 2 mastocitomas (5,13%). Diferentes autores relatam que carcinomas de células
escamosas são relativamente comuns em gatos, para MILLER et al. (1991) é o terceiro tumor com maior incidência, essa ocorrência foi constatada no HOVET UNISA
com 14 carcinomas de células escamosas (77,78%) de um total de 18 carcinomas diagnosticados. Na classificação dos sarcomas, o fibrossarcoma foi a neoplasia
com maior acometimento (40,0%) de um total de 10 sarcomas, segundo MILLER et al. (1991) é o quarto tumor com maior incidência principalmente em gatos idosos,
observamos que os animais que desenvolveram fibrossarcoma tinham idade média de 11 anos.

CONCLUSOES
Os dados encontrados assemelham-se aos achados na literatura, com a ocorrência de 45% dos casos de carcinomas (46,15%), 25,64% de sarcomas, 6 linfomas e 2
5,13% de mastocitomas. A idade média de aparecimento tumores foi de 8,7 anos, com predileção sexual em fêmeas. O presente estudo complementa e atualiza as
informações das ocorrências de neoplasias em felinos.
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TITULO LIPOSSARCOMA ESPLÊNICO BEM-DIFERENCIADO EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Esplenomegalia localizada (ou massa esplênica) é o termo utilizado para definir o aumento focal do baço, que pode ser classificado em neoplásico (48%) ou não
neoplásico (51%) (NITRINI, 2010). Os lipossarcomas são tumores raros e com baixa incidência na medicina veterinária, acometendo em cães principalmente pele,
tecido subcutâneo, cavidade abdominal ou medula óssea e ao associarmos esta neoplasia ao baço as ocorrências se tornam ainda mais escassas(YATHIAIA
ARAUJO ROLIM, 2018). Os lipossarcomas são divididos em três tipos: bem diferenciados, mixóides e pleomórficos (MENEZES, 2016), sendo os bem diferenciados
conhecidos pela aparência única e distinta, contendo adipócitos bem diferenciados e sem capacidade metastática. O lipossarcoma não tem predileção racial ou uma
faixa etária entre cães, porém, é reconhecido que sua incidência aumenta à medida em que o animal envelhece, acometendo principalmente animais obesos
provavelmente associado a uma maior concentração de lipoblastos (YATHIAIA ARAUJO ROLIM, 2018).

OBJETIVOS Relatar os achados clínicos e histológicos deste tipo de neoplasia no baço de cães, devido à escassez de relatos sobre o assunto.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, um cão sem raça definida (SRD), macho, com 11 anos de idade e massa corporal
de 20,65 Kg. Na anamnese foi relatado pelo tutor que o animal apresentava aumento de volume acentuado em região abdominal, mimica de êmese e fezes pastosas.
O exame físico constatou linfonodos submandibulares bilaterais e poplíteo reativos, forte abdominalgia e abaulamento abdominal evidente com suspeita
neoformação.

RESULTADOS

Na ultrassonografia abdominal foi constatado em porção cranial possível formação de contornos regulares, parênquima heterogêneo com áreas cavitárias,
preenchidas por conteúdo anecogênico, medindo cerca de 10,34 cm x 11,06 cm. Assim, o animal foi submetido a laparotomia exploratória onde foi realizada
esplenectomia com retirada de neoformação de 4,0 kg, encaminhado para o laboratório de patologia, onde foi submetido a exame histopatológico. No exame
macroscópico o fragmento esplênico mediu 15,4 cm x 5,7 cm x 1,1 cm com nódulo multinodular aderido a porção de corpo do órgão, medindo 30,5 cm x 22,1 cm x
12,0 cm no maior eixo e pesando 4,100 kg. Microscopicamente observou-se, neoplasia mesenquimal maligna, invasiva a parênquimas esplênico, bem delimitado por
área de fibrose e tecido conjuntivo, expansiva, constituída por adipócitos com moderada celularidade, e entremeado a estes, lipoblastos poligonais há proliferação
de células fusiformes com núcleos grandes centrais e pleomórficos, de moderado pleomorfismo celular e de 0 a 2 figuras de mitose atípicas (10 CGA / 400x) com o
diagnóstico morfológico de lipossarcoma esplênico bem diferenciado.

CONCLUSOES
Devido ao grande tamanho da neoformação os exames de imagem solicitados foram prejudicados, sendo que é de extrema importância para estadiamento e
prognostico tumoral o exame histopatológico. A ressecção cirúrgica completa apresentou sucesso até o período de alta não havendo relatos de piora após o
procedimento.
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MENEZES, J. da S. Lipossarcoma bem diferenciado primário do fígado de um cão-relato de caso. Universidade Federal da Paraíba, dez. 2016. NITRINI, A. G. C.
Esplenomegalias em cães: estudo retrospectivo e análise imunohistoquímica do Fator de Crescimento Endotelial Vascular (VEGF). 2010. Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. YATHIAIA ARAUJO ROLIM. Lipossarcoma bem diferenciado metastático em um cão - relato de caso e
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TITULO LIPOSSARCOMA ESPLÊNICO BEM-DIFERENCIADO EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Esplenomegalia localizada (ou massa esplênica) é o termo utilizado para definir o aumento focal do baço, que pode ser classificado em neoplásico (48%) ou não
neoplásico (51%) (NITRINI, 2010). Os lipossarcomas são tumores raros e com baixa incidência na medicina veterinária, acometendo em cães principalmente pele,
tecido subcutâneo, cavidade abdominal ou medula óssea e ao associarmos esta neoplasia ao baço as ocorrências se tornam ainda mais escassas(YATHIAIA
ARAUJO ROLIM, 2018). Os lipossarcomas são divididos em três tipos: bem diferenciados, mixóides e pleomórficos (MENEZES, 2016), sendo os bem diferenciados
conhecidos pela aparência única e distinta, contendo adipócitos bem diferenciados e sem capacidade metastática. O lipossarcoma não tem predileção racial ou uma
faixa etária entre cães, porém, é reconhecido que sua incidência aumenta à medida em que o animal envelhece, acometendo principalmente animais obesos
provavelmente associado a uma maior concentração de lipoblastos (YATHIAIA ARAUJO ROLIM, 2018).

OBJETIVOS Relatar os achados clínicos e histológicos deste tipo de neoplasia no baço de cães, devido à escassez de relatos sobre o assunto.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, um cão sem raça definida (SRD), macho, com 11 anos de idade e massa corporal
de 20,65 Kg. Na anamnese foi relatado pelo tutor que o animal apresentava aumento de volume acentuado em região abdominal, mimica de êmese e fezes pastosas.
O exame físico constatou linfonodos submandibulares bilaterais e poplíteo reativos, forte abdominalgia e abaulamento abdominal evidente com suspeita
neoformação.

RESULTADOS

Na ultrassonografia abdominal foi constatado em porção cranial possível formação de contornos regulares, parênquima heterogêneo com áreas cavitárias,
preenchidas por conteúdo anecogênico, medindo cerca de 10,34 cm x 11,06 cm. Assim, o animal foi submetido a laparotomia exploratória onde foi realizada
esplenectomia com retirada de neoformação de 4,0 kg, encaminhado para o laboratório de patologia, onde foi submetido a exame histopatológico. No exame
macroscópico o fragmento esplênico mediu 15,4 cm x 5,7 cm x 1,1 cm com nódulo multinodular aderido a porção de corpo do órgão, medindo 30,5 cm x 22,1 cm x
12,0 cm no maior eixo e pesando 4,100 kg. Microscopicamente observou-se, neoplasia mesenquimal maligna, invasiva a parênquimas esplênico, bem delimitado por
área de fibrose e tecido conjuntivo, expansiva, constituída por adipócitos com moderada celularidade, e entremeado a estes, lipoblastos poligonais há proliferação
de células fusiformes com núcleos grandes centrais e pleomórficos, de moderado pleomorfismo celular e de 0 a 2 figuras de mitose atípicas (10 CGA / 400x) com o
diagnóstico morfológico de lipossarcoma esplênico bem diferenciado.

CONCLUSOES
Devido ao grande tamanho da neoformação os exames de imagem solicitados foram prejudicados, sendo que é de extrema importância para estadiamento e
prognostico tumoral o exame histopatológico. A ressecção cirúrgica completa apresentou sucesso até o período de alta não havendo relatos de piora após o
procedimento.
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TITULO LIPOSSARCOMA ESPLÊNICO BEM-DIFERENCIADO EM CÃO: RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Esplenomegalia localizada (ou massa esplênica) é o termo utilizado para definir o aumento focal do baço, que pode ser classificado em neoplásico (48%) ou não
neoplásico (51%) (NITRINI, 2010). Os lipossarcomas são tumores raros e com baixa incidência na medicina veterinária, acometendo em cães principalmente pele,
tecido subcutâneo, cavidade abdominal ou medula óssea e ao associarmos esta neoplasia ao baço as ocorrências se tornam ainda mais escassas(YATHIAIA
ARAUJO ROLIM, 2018). Os lipossarcomas são divididos em três tipos: bem diferenciados, mixóides e pleomórficos (MENEZES, 2016), sendo os bem diferenciados
conhecidos pela aparência única e distinta, contendo adipócitos bem diferenciados e sem capacidade metastática. O lipossarcoma não tem predileção racial ou uma
faixa etária entre cães, porém, é reconhecido que sua incidência aumenta à medida em que o animal envelhece, acometendo principalmente animais obesos
provavelmente associado a uma maior concentração de lipoblastos (YATHIAIA ARAUJO ROLIM, 2018).

OBJETIVOS Relatar os achados clínicos e histológicos deste tipo de neoplasia no baço de cães, devido à escassez de relatos sobre o assunto.

METODOLOGIA

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro, São Paulo, SP, um cão sem raça definida (SRD), macho, com 11 anos de idade e massa corporal
de 20,65 Kg. Na anamnese foi relatado pelo tutor que o animal apresentava aumento de volume acentuado em região abdominal, mimica de êmese e fezes pastosas.
O exame físico constatou linfonodos submandibulares bilaterais e poplíteo reativos, forte abdominalgia e abaulamento abdominal evidente com suspeita
neoformação.

RESULTADOS

Na ultrassonografia abdominal foi constatado em porção cranial possível formação de contornos regulares, parênquima heterogêneo com áreas cavitárias,
preenchidas por conteúdo anecogênico, medindo cerca de 10,34 cm x 11,06 cm. Assim, o animal foi submetido a laparotomia exploratória onde foi realizada
esplenectomia com retirada de neoformação de 4,0 kg, encaminhado para o laboratório de patologia, onde foi submetido a exame histopatológico. No exame
macroscópico o fragmento esplênico mediu 15,4 cm x 5,7 cm x 1,1 cm com nódulo multinodular aderido a porção de corpo do órgão, medindo 30,5 cm x 22,1 cm x
12,0 cm no maior eixo e pesando 4,100 kg. Microscopicamente observou-se, neoplasia mesenquimal maligna, invasiva a parênquimas esplênico, bem delimitado por
área de fibrose e tecido conjuntivo, expansiva, constituída por adipócitos com moderada celularidade, e entremeado a estes, lipoblastos poligonais há proliferação
de células fusiformes com núcleos grandes centrais e pleomórficos, de moderado pleomorfismo celular e de 0 a 2 figuras de mitose atípicas (10 CGA / 400x) com o
diagnóstico morfológico de lipossarcoma esplênico bem diferenciado.

CONCLUSOES
Devido ao grande tamanho da neoformação os exames de imagem solicitados foram prejudicados, sendo que é de extrema importância para estadiamento e
prognostico tumoral o exame histopatológico. A ressecção cirúrgica completa apresentou sucesso até o período de alta não havendo relatos de piora após o
procedimento.
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TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM CÃES NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO 2019 - 2020

INTRODUCAO

O cenário atual revela um aumento da longevidade dos animais de companhia, com redução da incidência de doenças infectocontagiosas e aumento de outras
doenças associadas a senilidade, dentre elas as neoplásicas. Estudos demonstram predisposições neoplásicas em relação a idade, raça e sexo, das quais essas
informações auxiliam no diagnóstico. Em razão da escassa publicação de dados referentes à prevalência de neoplasias em cães na região de abrangência do
Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA), os resultados obtidos através do levantamento permitem a comparação com publicados na
literatura.

OBJETIVOS Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em cães atendidos no HOVET UNISA.

METODOLOGIA

Foi realizado estudo retrospectivo de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos entre o período de março 2019 a março de
2020, de cães atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística
da ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos
em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 373 diagnósticos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 326 casos foram diagnosticados com algum
tipo proliferação neoplásica, compreendendo 87,40% dos resultados. Desses 326 corresponde a cães 179 fêmeas (54,90%) e 147 machos (45,10%). Segundo o
estudo de BENTUBO et al. (2007), a frequência de processos neoplásicos em fêmeas é maior, devido a longevidade superior em relação aos machos. Entretanto as
porcentagens encontradas no levantamento não foram significativas para corroborar com a afirmação. A faixa etária média relatada para ocorrências das neoplasias
é de 7 a 10 anos segundo ROSOLEM et al. (2012), SANCHES et al. (2000) %), a idade média encontrada nos cães em nosso estudo foi de 10 anos. Em relação ao
comportamento tumoral encontrado no levantamento, os tumores benignos equivaleram a 116 (35,58%), sendo os mais prevalentes lipomas (18,10%) e adenomas
(17,24%). Tumores com comportamento maligno obtiveram maior predomínio 210 (64,42%), correspondendo a carcinomas (32,86%), mastocitomas (21,90%),
sarcomas (19,52%) e melanomas (13,81%). Resultados divergentes foram encontrados por DE BARROS et al. (2017), relatando maior incidência em carcinomas
(47%), seguido de sarcomas (24%), tumor de células redondas (20%) e tumores benignos (9%). Embora observemos uma maior prevalência em tumores malignos, os
de comportamento benigno obtiveram a maior porcentagem dentre as classificações gerais utilizada por DE BARROS et al com 35,58%, seguido de carcinomas
(32,86%), mastocitomas (21,90%) e sarcomas (19,52%).

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nos cães, prevalecendo lipomas e adenomas, de comportamento maligno carcinomas,
mastocitomas e sarcomas tiveram maior incidência. A idade média de aparecimento das neoplasias foi de 10 anos, sem predileção sexual. A ocorrência dos
diferentes tipos de neoplasias, foi conflitante aos encontrados na maioria das publicações, com exceção da idade média que coincide aos achados.
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TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM CÃES NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO 2019 - 2020

INTRODUCAO

O cenário atual revela um aumento da longevidade dos animais de companhia, com redução da incidência de doenças infectocontagiosas e aumento de outras
doenças associadas a senilidade, dentre elas as neoplásicas. Estudos demonstram predisposições neoplásicas em relação a idade, raça e sexo, das quais essas
informações auxiliam no diagnóstico. Em razão da escassa publicação de dados referentes à prevalência de neoplasias em cães na região de abrangência do
Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA), os resultados obtidos através do levantamento permitem a comparação com publicados na
literatura.

OBJETIVOS Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em cães atendidos no HOVET UNISA.

METODOLOGIA

Foi realizado estudo retrospectivo de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos entre o período de março 2019 a março de
2020, de cães atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística
da ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos
em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 373 diagnósticos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 326 casos foram diagnosticados com algum
tipo proliferação neoplásica, compreendendo 87,40% dos resultados. Desses 326 corresponde a cães 179 fêmeas (54,90%) e 147 machos (45,10%). Segundo o
estudo de BENTUBO et al. (2007), a frequência de processos neoplásicos em fêmeas é maior, devido a longevidade superior em relação aos machos. Entretanto as
porcentagens encontradas no levantamento não foram significativas para corroborar com a afirmação. A faixa etária média relatada para ocorrências das neoplasias
é de 7 a 10 anos segundo ROSOLEM et al. (2012), SANCHES et al. (2000) %), a idade média encontrada nos cães em nosso estudo foi de 10 anos. Em relação ao
comportamento tumoral encontrado no levantamento, os tumores benignos equivaleram a 116 (35,58%), sendo os mais prevalentes lipomas (18,10%) e adenomas
(17,24%). Tumores com comportamento maligno obtiveram maior predomínio 210 (64,42%), correspondendo a carcinomas (32,86%), mastocitomas (21,90%),
sarcomas (19,52%) e melanomas (13,81%). Resultados divergentes foram encontrados por DE BARROS et al. (2017), relatando maior incidência em carcinomas
(47%), seguido de sarcomas (24%), tumor de células redondas (20%) e tumores benignos (9%). Embora observemos uma maior prevalência em tumores malignos, os
de comportamento benigno obtiveram a maior porcentagem dentre as classificações gerais utilizada por DE BARROS et al com 35,58%, seguido de carcinomas
(32,86%), mastocitomas (21,90%) e sarcomas (19,52%).

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nos cães, prevalecendo lipomas e adenomas, de comportamento maligno carcinomas,
mastocitomas e sarcomas tiveram maior incidência. A idade média de aparecimento das neoplasias foi de 10 anos, sem predileção sexual. A ocorrência dos
diferentes tipos de neoplasias, foi conflitante aos encontrados na maioria das publicações, com exceção da idade média que coincide aos achados.
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Katia de Oliveira Pimenta Guimaraes Atílio Sersun Calefi

TITULO CASUÍSTICA DE NEOPLASIAS EM CÃES NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO 2019 - 2020

INTRODUCAO

O cenário atual revela um aumento da longevidade dos animais de companhia, com redução da incidência de doenças infectocontagiosas e aumento de outras
doenças associadas a senilidade, dentre elas as neoplásicas. Estudos demonstram predisposições neoplásicas em relação a idade, raça e sexo, das quais essas
informações auxiliam no diagnóstico. Em razão da escassa publicação de dados referentes à prevalência de neoplasias em cães na região de abrangência do
Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA), os resultados obtidos através do levantamento permitem a comparação com publicados na
literatura.

OBJETIVOS Comparar a outras literaturas a prevalência das principais afecções oncóticas em cães atendidos no HOVET UNISA.

METODOLOGIA

Foi realizado estudo retrospectivo de casos com diagnóstico de neoplasias através do registro de laudos histopatológicos entre o período de março 2019 a março de
2020, de cães atendidos no HOVET UNISA. As prevalências foram obtidas de acordo com o tipo de neoplasia, espécie, sexo, idade denominando assim a estatística
da ocorrência destes tumores, fatores e grupos de risco. Os resultados foram avaliados pelo método de descrição analítica, sendo os valores numéricos expressos
em porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados 373 diagnósticos histopatológicos do Departamento de Patologia Animal do HOVET UNISA, destes 326 casos foram diagnosticados com algum
tipo proliferação neoplásica, compreendendo 87,40% dos resultados. Desses 326 corresponde a cães 179 fêmeas (54,90%) e 147 machos (45,10%). Segundo o
estudo de BENTUBO et al. (2007), a frequência de processos neoplásicos em fêmeas é maior, devido a longevidade superior em relação aos machos. Entretanto as
porcentagens encontradas no levantamento não foram significativas para corroborar com a afirmação. A faixa etária média relatada para ocorrências das neoplasias
é de 7 a 10 anos segundo ROSOLEM et al. (2012), SANCHES et al. (2000) %), a idade média encontrada nos cães em nosso estudo foi de 10 anos. Em relação ao
comportamento tumoral encontrado no levantamento, os tumores benignos equivaleram a 116 (35,58%), sendo os mais prevalentes lipomas (18,10%) e adenomas
(17,24%). Tumores com comportamento maligno obtiveram maior predomínio 210 (64,42%), correspondendo a carcinomas (32,86%), mastocitomas (21,90%),
sarcomas (19,52%) e melanomas (13,81%). Resultados divergentes foram encontrados por DE BARROS et al. (2017), relatando maior incidência em carcinomas
(47%), seguido de sarcomas (24%), tumor de células redondas (20%) e tumores benignos (9%). Embora observemos uma maior prevalência em tumores malignos, os
de comportamento benigno obtiveram a maior porcentagem dentre as classificações gerais utilizada por DE BARROS et al com 35,58%, seguido de carcinomas
(32,86%), mastocitomas (21,90%) e sarcomas (19,52%).

CONCLUSOES
As neoplasias de comportamento benigno foram as mais diagnosticadas nos cães, prevalecendo lipomas e adenomas, de comportamento maligno carcinomas,
mastocitomas e sarcomas tiveram maior incidência. A idade média de aparecimento das neoplasias foi de 10 anos, sem predileção sexual. A ocorrência dos
diferentes tipos de neoplasias, foi conflitante aos encontrados na maioria das publicações, com exceção da idade média que coincide aos achados.

REFERENCIAS

BENTUBO, H. D. L. et al. Expectativa de vida e causa de morte em cães na área metropolitan de São Paulo (Brasil). Ciência Rural, v.37, n. 4, jul./ago. 2007. DE
BARROS, Jéssica Cristina et al. PERFIL DE CÃES GERIÁTRICOS ACOMETIDOS POR NEOPLASIAS: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 75 CASOS. INVESTIGAÇÃO, v. 16, n.
5, 2017. SANCHES, R. C., et al. Doenças neoplasicas em cães: estudo retrospectivo de 535 casos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA E ANESTESIOLOGIA
VETERINÁRIA, 2000, Goiânia. Anais… Goiânia: Universidade Federal do Goiás, 2000. p.42. ROSOLEM, M. C., et al. Carcinoma de células escamosas em cães e gatos -
Revisão de literatura. PUBVET, Londrina, v. 6, n. 6, 2012.
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Nancy Preising Aptekmann

TITULO Implicação da amputação de membros inferiores no gasto energético durante a marcha

INTRODUCAO

A amputação está associada à retirada de parte do corpo, e que tem o intuito de melhora da qualidade de vida.(#38)#8239;A habilidade de andar é um evento
contínuo que se constitui em transferir peso de um membro inferior para o outro, com o objetivo de avançar o corpo para frente.(#38)#8239;O gasto energético (GE)
é entendido como a combinação de atividades que são consideradas involuntárias, e necessárias para a manutenção da vida. De acordo com estudos o GE em
amputados apresenta valores maiores do que em pessoas que não possuem amputação.

OBJETIVOS Verificar as diferenças do GE em amputados de membros inferiores com prótese durante a marcha(#38)#8239;comparados com pessoas não amputadas

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi a revisão de literatura sistemática, foram coletados artigos sobre o GE durante a marcha em amputados de membros
inferiores, as bases de dados eletrônicas utilizadas Scielo, Google acadêmico, Lilacs e PubMed. Foram selecionados 15 artigos dentre os anos de 1999 a 2019
relacionados ao tema, participaram dos estudos crianças a idosos, de ambos os sexos masculino e feminino.

RESULTADOS

De acordo com os estudos apontados amputados possuem um maior GE comparado a indivíduos que não possuem amputação. Entre os resultados encontrados
nos estudos 27% comprovou que o nível de amputação proximal causa um impacto maior sobre o GE. 27% não comprovaram diferenças no GE em relação a
variáveis como deambulação carregando peso e sem, tamanhos de membro residual, diferenças entre grupos de mesmo nível de amputação. Apenas menor GE com
deambulação de prótese comparada com muletas. 16% dos estudos utilizados que citaram a diferença entre GE de amputados e pessoas sem amputação,
evidenciando que os amputados possuem maior GE pelas alterações fisiológicas causadas pela amputação.

CONCLUSOES
O GE de amputados foi maior do que em indivíduos que não são, sendo comprometidos então a sua qualidade de locomoção e realização das atividades diárias.
Tendo que levar em consideração vários pontos que influenciam a esse aumento de GE em amputados como a causa, o nível e o tipo de prótese, buscando
adaptação e reabilitação que gere uma melhora de deslocamento para alcançar um GE essencial para qualidade de vida.(#38)#8239;

REFERENCIAS

(#38)#8239;(#38)#8239;MARTIN E. A. S., et al. Consumo de oxigênio estimado em amputados unilaterais de membros inferiores. Revista Saúde e Pesquisa. 2018;
11(3): 451-457.(#38)#8239;(#38)#8239;(#38)#8239; (#38)#8239;SOUZA A. B. C., et al. Satisfação e ajuste à prótese de indivíduos com amputação de membro
inferior. Scientia Medica. 2019; 29(1): 1-10.(#38)#8239;(#38)#8239;(#38)#8239; GARCIA. M. M. N., et al. Energy expenditure and cardiovascular response to
traumatic lower limb amputees’ gait. Fisioterapia em Movimento. 2015; 28(2): 259-68.(#38)#8239;(#38)#8239;
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Nancy Preising Aptekmann

TITULO Implicação da amputação de membros inferiores no gasto energético durante a marcha

INTRODUCAO

A amputação está associada à retirada de parte do corpo, e que tem o intuito de melhora da qualidade de vida.(#38)#8239;A habilidade de andar é um evento
contínuo que se constitui em transferir peso de um membro inferior para o outro, com o objetivo de avançar o corpo para frente.(#38)#8239;O gasto energético (GE)
é entendido como a combinação de atividades que são consideradas involuntárias, e necessárias para a manutenção da vida. De acordo com estudos o GE em
amputados apresenta valores maiores do que em pessoas que não possuem amputação.

OBJETIVOS Verificar as diferenças do GE em amputados de membros inferiores com prótese durante a marcha(#38)#8239;comparados com pessoas não amputadas

METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste estudo foi a revisão de literatura sistemática, foram coletados artigos sobre o GE durante a marcha em amputados de membros
inferiores, as bases de dados eletrônicas utilizadas Scielo, Google acadêmico, Lilacs e PubMed. Foram selecionados 15 artigos dentre os anos de 1999 a 2019
relacionados ao tema, participaram dos estudos crianças a idosos, de ambos os sexos masculino e feminino.

RESULTADOS

De acordo com os estudos apontados amputados possuem um maior GE comparado a indivíduos que não possuem amputação. Entre os resultados encontrados
nos estudos 27% comprovou que o nível de amputação proximal causa um impacto maior sobre o GE. 27% não comprovaram diferenças no GE em relação a
variáveis como deambulação carregando peso e sem, tamanhos de membro residual, diferenças entre grupos de mesmo nível de amputação. Apenas menor GE com
deambulação de prótese comparada com muletas. 16% dos estudos utilizados que citaram a diferença entre GE de amputados e pessoas sem amputação,
evidenciando que os amputados possuem maior GE pelas alterações fisiológicas causadas pela amputação.

CONCLUSOES
O GE de amputados foi maior do que em indivíduos que não são, sendo comprometidos então a sua qualidade de locomoção e realização das atividades diárias.
Tendo que levar em consideração vários pontos que influenciam a esse aumento de GE em amputados como a causa, o nível e o tipo de prótese, buscando
adaptação e reabilitação que gere uma melhora de deslocamento para alcançar um GE essencial para qualidade de vida.(#38)#8239;

REFERENCIAS

(#38)#8239;(#38)#8239;MARTIN E. A. S., et al. Consumo de oxigênio estimado em amputados unilaterais de membros inferiores. Revista Saúde e Pesquisa. 2018;
11(3): 451-457.(#38)#8239;(#38)#8239;(#38)#8239; (#38)#8239;SOUZA A. B. C., et al. Satisfação e ajuste à prótese de indivíduos com amputação de membro
inferior. Scientia Medica. 2019; 29(1): 1-10.(#38)#8239;(#38)#8239;(#38)#8239; GARCIA. M. M. N., et al. Energy expenditure and cardiovascular response to
traumatic lower limb amputees’ gait. Fisioterapia em Movimento. 2015; 28(2): 259-68.(#38)#8239;(#38)#8239;

Página 1077



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11849 Odontopediatria 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3593045 - CLARA SIQUEIRA RESENDE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Camilla Vieira Esteves dos Santos

TITULO Percepção dos alunos da Universidade Santo Amaro a respeito das doenças na infância com repercussão oral

INTRODUCAO A Estomatologia com enfoque na clínica Odontopediátrica visa a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças na cavidade oral durante a infância.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar a percepção dos acadêmicos de Odontologia da Universidade Santo Amaro (UNISA) a respeito das doenças comuns na
infância com repercussão oral e avaliar a importância da Disciplina de Estomatologia na grade curricular do curso.

METODOLOGIA
O projeto teve início apenas após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da instituição (Nº 33384820.1.0000.0081). Foram incluídos 94 acadêmicos do Curso de
Odontologia da UNISA que receberam um link do questionário via Microsoft Forms®, o qual possuía acesso ao TCLE e somente após a anuência, puderam participar
da pesquisa.

RESULTADOS

O questionário foi aplicado para 96 alunos sendo 76 (81%) do sexo feminino e 18 (19%) do sexo masculino. A distribuição dos alunos foi de acordo com os semestres
sendo 78 (83%) do 4º ao 7º semestre e 16 (17%) do 1º ao 3º semestre. Quanto ao tempo médio para responder o questionário os alunos matriculados no 1º ano
levaram cerca de 18 minutos e 27 segundos, 2º ano levaram 43 minutos, 3º ano levaram 07 minutos e 55 segundos e o 4º ano 9 minutos e 05 segundos. Os alunos
também puderam autoavaliar seu nível de conhecimento e os resultados demonstraram que 6,25% dos alunos do 1º ao 3º semestre consideram alto, 12,50%
consideram razoável e 81,2% consideram seu nível de informação a respeito das lesões orais baixo. Já alunos do 4º ao 7° semestre demonstraram que 5,12%
consideram alto, 87,17% razoável e 12,82% baixo. Avaliando as respostas referente às atitudes dos universitários frente a identificação das lesões orais,
observamos que os alunos do 1º ao 3º semestre que ainda não cursaram a Disciplina de Estomatologia, a principal responsável por abordar e discutir com os alunos
tais assuntos, possuem um nível de segurança menor em relação aos alunos do 4º ao 7º semestre.

CONCLUSOES
Esses dados revelam a necessidade de orientação a respeito das lesões orais na infância desde os primeiros semestres e que a autoconfiança e conhecimento
sobre assuntos importantes da vida profissional estão diretamente relacionados com o estudo, atualização constante e dedicação profissional.

REFERENCIAS
¹ GUEDES-PINTO, Antonio Carlos. VOLPI MELLO-MOURA, Anna Carolina. Odontopediatria - 9. ed. - Rio de Janeiro: Santos, 2017. ² CAVALCANTE, A.S.R., et al. Oral
lesions found in children and adolescents. PósGrad. Rev. Fac. Odontol. São José dos Campos, v.2, n.1, p. 67-75, jan./jun., 1999. ³ GRUNDY, M., SHAW , L. Soft tissue
lesions in children: 1. Infancy, teething and childhood habits.Dent.Update,v.10,n.5,p.329-39,June 1983
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Camilla Vieira Esteves dos Santos

TITULO Percepção dos alunos da Universidade Santo Amaro a respeito das doenças na infância com repercussão oral

INTRODUCAO A Estomatologia com enfoque na clínica Odontopediátrica visa a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças na cavidade oral durante a infância.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar a percepção dos acadêmicos de Odontologia da Universidade Santo Amaro (UNISA) a respeito das doenças comuns na
infância com repercussão oral e avaliar a importância da Disciplina de Estomatologia na grade curricular do curso.

METODOLOGIA
O projeto teve início apenas após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da instituição (Nº 33384820.1.0000.0081). Foram incluídos 94 acadêmicos do Curso de
Odontologia da UNISA que receberam um link do questionário via Microsoft Forms®, o qual possuía acesso ao TCLE e somente após a anuência, puderam participar
da pesquisa.

RESULTADOS

O questionário foi aplicado para 96 alunos sendo 76 (81%) do sexo feminino e 18 (19%) do sexo masculino. A distribuição dos alunos foi de acordo com os semestres
sendo 78 (83%) do 4º ao 7º semestre e 16 (17%) do 1º ao 3º semestre. Quanto ao tempo médio para responder o questionário os alunos matriculados no 1º ano
levaram cerca de 18 minutos e 27 segundos, 2º ano levaram 43 minutos, 3º ano levaram 07 minutos e 55 segundos e o 4º ano 9 minutos e 05 segundos. Os alunos
também puderam autoavaliar seu nível de conhecimento e os resultados demonstraram que 6,25% dos alunos do 1º ao 3º semestre consideram alto, 12,50%
consideram razoável e 81,2% consideram seu nível de informação a respeito das lesões orais baixo. Já alunos do 4º ao 7° semestre demonstraram que 5,12%
consideram alto, 87,17% razoável e 12,82% baixo. Avaliando as respostas referente às atitudes dos universitários frente a identificação das lesões orais,
observamos que os alunos do 1º ao 3º semestre que ainda não cursaram a Disciplina de Estomatologia, a principal responsável por abordar e discutir com os alunos
tais assuntos, possuem um nível de segurança menor em relação aos alunos do 4º ao 7º semestre.

CONCLUSOES
Esses dados revelam a necessidade de orientação a respeito das lesões orais na infância desde os primeiros semestres e que a autoconfiança e conhecimento
sobre assuntos importantes da vida profissional estão diretamente relacionados com o estudo, atualização constante e dedicação profissional.

REFERENCIAS
¹ GUEDES-PINTO, Antonio Carlos. VOLPI MELLO-MOURA, Anna Carolina. Odontopediatria - 9. ed. - Rio de Janeiro: Santos, 2017. ² CAVALCANTE, A.S.R., et al. Oral
lesions found in children and adolescents. PósGrad. Rev. Fac. Odontol. São José dos Campos, v.2, n.1, p. 67-75, jan./jun., 1999. ³ GRUNDY, M., SHAW , L. Soft tissue
lesions in children: 1. Infancy, teething and childhood habits.Dent.Update,v.10,n.5,p.329-39,June 1983
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Camilla Vieira Esteves dos Santos

TITULO Percepção dos alunos da Universidade Santo Amaro a respeito das doenças na infância com repercussão oral

INTRODUCAO A Estomatologia com enfoque na clínica Odontopediátrica visa a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças na cavidade oral durante a infância.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar a percepção dos acadêmicos de Odontologia da Universidade Santo Amaro (UNISA) a respeito das doenças comuns na
infância com repercussão oral e avaliar a importância da Disciplina de Estomatologia na grade curricular do curso.

METODOLOGIA
O projeto teve início apenas após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da instituição (Nº 33384820.1.0000.0081). Foram incluídos 94 acadêmicos do Curso de
Odontologia da UNISA que receberam um link do questionário via Microsoft Forms®, o qual possuía acesso ao TCLE e somente após a anuência, puderam participar
da pesquisa.

RESULTADOS

O questionário foi aplicado para 96 alunos sendo 76 (81%) do sexo feminino e 18 (19%) do sexo masculino. A distribuição dos alunos foi de acordo com os semestres
sendo 78 (83%) do 4º ao 7º semestre e 16 (17%) do 1º ao 3º semestre. Quanto ao tempo médio para responder o questionário os alunos matriculados no 1º ano
levaram cerca de 18 minutos e 27 segundos, 2º ano levaram 43 minutos, 3º ano levaram 07 minutos e 55 segundos e o 4º ano 9 minutos e 05 segundos. Os alunos
também puderam autoavaliar seu nível de conhecimento e os resultados demonstraram que 6,25% dos alunos do 1º ao 3º semestre consideram alto, 12,50%
consideram razoável e 81,2% consideram seu nível de informação a respeito das lesões orais baixo. Já alunos do 4º ao 7° semestre demonstraram que 5,12%
consideram alto, 87,17% razoável e 12,82% baixo. Avaliando as respostas referente às atitudes dos universitários frente a identificação das lesões orais,
observamos que os alunos do 1º ao 3º semestre que ainda não cursaram a Disciplina de Estomatologia, a principal responsável por abordar e discutir com os alunos
tais assuntos, possuem um nível de segurança menor em relação aos alunos do 4º ao 7º semestre.

CONCLUSOES
Esses dados revelam a necessidade de orientação a respeito das lesões orais na infância desde os primeiros semestres e que a autoconfiança e conhecimento
sobre assuntos importantes da vida profissional estão diretamente relacionados com o estudo, atualização constante e dedicação profissional.

REFERENCIAS
¹ GUEDES-PINTO, Antonio Carlos. VOLPI MELLO-MOURA, Anna Carolina. Odontopediatria - 9. ed. - Rio de Janeiro: Santos, 2017. ² CAVALCANTE, A.S.R., et al. Oral
lesions found in children and adolescents. PósGrad. Rev. Fac. Odontol. São José dos Campos, v.2, n.1, p. 67-75, jan./jun., 1999. ³ GRUNDY, M., SHAW , L. Soft tissue
lesions in children: 1. Infancy, teething and childhood habits.Dent.Update,v.10,n.5,p.329-39,June 1983
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Cristhiane Bessas Juscelino

TITULO INTRODUÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NAS ESCOLAS EM TEMPO DE PANDEMIA

INTRODUCAO
A necessidade acerca desse tema, Introdução da Constituição Federal Brasileira – CF, nas escolas em tempo de pandemia, surge ante inúmeras oportunidades
oferecidas diante o confinamento imposto pelo Coronavirus, e várias propostas de ensino com o intuito de driblar a principal causa da alienação dos indivíduos
quanto aos elementos da cidadania e seu exercício.

OBJETIVOS Agregar o conhecimento constitucional dentro da sala de aula tanto em ambiente virtual quanto digital, buscando aprimorar cidadãos com opinião mais críticas.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de projeto de TCC, pesquisa bibliográfica em doutrinas e artigos de operadores do direito.

RESULTADOS

Não há como negar que a Constituição brasileira é extensa. Tem 250 artigos e só um deles, o quinto, dos direitos e garantias fundamentais, apresenta 78 incisos.
Porém, mesmo tão detalhista e com linguajar técnico, deveria ser leitura obrigatória para todos dos brasileiros. Afinal, é a principal lei do país. No entanto, são
poucos os que realmente a conhecem, e a educação brasileira, é o caminho primário para o desenvolvimento de uma sociedade crítica, sensata e participativa. Com
os efeitos da pandemia do Coronavírus inúmeras ferramentas se mostraram de extrema eficácia, apresentadas junto ao planejamento emergencial de ensino,
beneficiando condições proporcionalmente permanentes e com maior qualidade a sala de aula. A proposta de incluir a Constituição Federal na sala de aula, busca
proporcionar um imenso progresso para a educação das nossas crianças e para formação de verdadeiros cidadãos brasileiros, de maneira, a familiarizar a estes
cidadãos, seus direitos e deveres, igualmente com suas garantias fundamentais e a organização política de seu governo, desde o início da sua formação. O Projeto
de Lei nº 70/2015 expõe na íntegra tal proposta. Ilustrativamente o projeto da OAB vai à escola, aplicado no estado de Minas Gerais, junto ao município de Itumirim,
que através de uma iniciativa simples vem conquistando o fortalecimento na formação de cidadãos conscientes de seus direitos. Iniciativas como a da OAB/MG,
proporcionam a formação de cidadãos mais informados de seus direitos e deveres constitucionais, agregados ao reflexo benéfico da pandemia disponibilizar de
modo simples e convencional a tecnologia com aulas on-line, jogos através de aplicativos e a inclusão da matéria sobre a CF na sala de aula, sendo de suma
importância para futuras gerações, refletindo assim na formação de nossos brasileirinhos, através da informação e educação.

CONCLUSOES
Demonstrar como o uso da tecnologia pode auxiliar na implantação de temáticas constitucionais na sala de aula do ensino fundamental com o objetivo de formar
cidadãos conscientes.

REFERENCIAS

SILVA, José Afonso da., Curso de Direito Constitucional Positivo. 16 Ed. São Paulo: Malheiros, 1999 MENDES, Gilmar Ferreira – Curso de Direito Constitucional /
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. MORO, Carolina Izar – Inclusão do Direito
Constitucional como disciplina obrigatória na educação básica brasileira. 4, Ed. Curitiba, Raízes Jurídicas, 2008. https://jus.com.br/artigos/50144/a-necessidade-do-
ensino-de-direito-constitucional-nas-escolas-de-ensino-fundamental-e-medio-brasileirs-para-a-construcao-da-cidadania – Acesso disponível em: 12-03-2020.
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Nancy Preising Aptekmann

TITULO
Estudo dos efeitos do treinamento resistido e aeróbico como forma de tratamento, recuperação e melhora na qualidade de vida em pessoas com paraplegia e
tetraplegia, portadores de lesão medular espinhal.

INTRODUCAO

A lesão medular espinhal (LME) é definida por uma diminuição ou perda da função motora ocorrendo o comprometimento motor, sensitivo e autonômico abaixo do
nível da lesão, sendo o mesmo parcial ou total devido aos traumas dos elementos neuronais dentro do canal vertebral. Quando há o rompimento da medula espinhal,
ocorre uma perda da sensibilidade e do movimento. Problemas e traumas ocasionados na medula podem se agravar sem o tratamento adequado, pois, ao sofrer
uma LME, muitas pessoas entregam-se a uma condição de total inatividade, não se importando em buscar tratamento ou alternativas para que sua qualidade de vida
tenha uma mudança. A ausência de exercícios físicos e tratamentos fisioterápicos, gerados por essa imobilidade acometidos, conduzem as mudanças de sua
composição corporal, sendo muitas de maneira irreversível, produzindo alterações do sistema neural, sistema nervoso central e na função cardiovascular.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi verificar o efeito dos exercícios resistidos e aeróbicos no auxilio da recuperação, independência física e qualidade de vida em pessoas
com paraplegia e tetraplegia, portadores de LME.

METODOLOGIA
Para compor o trabalho utilizou-se de revisão bibliográfica de artigos científicos publicados, sendo realizada uma busca nos seguintes bancos de dados: Lilacs,
Scielo e Google Acadêmico para identificar artigos científicos relacionados ao tema. Como critério de inclusão, foram selecionados 20 artigos que associassem aos
exercícios resistidos e aeróbicos, com a melhoria da qualidade de vida nos indivíduos com Paraplegia e Tetraplegia, portadores de LME.

RESULTADOS

De acordo com os estudos selecionados percebeu-se que o portador de LME apresentou resultados positivos para as atividades realizadas. Isto é, para as atividades
que envolviam o exercício resistido e aeróbico houve um aumento na qualidade de vida, ganho de força e melhora da condição cardiorrespiratória; a hidroterapia, em
alguns casos, não apresentou resultado no que diz respeito ao ganho de força. Por sua vez, para aqueles que não realizaram atividades físicas não houve resultados
positivos. Após a coleta de dados foram encontrados 20 artigos potencialmente relevantes. Dentre estes, 90% apresentaram eficiência na melhora da qualidade de
vida e na condição física e cardiorrespiratória dos indivíduos portadores de LME, sendo que os exercícios físicos mais praticados foram 35% resistidos, 40%
resistido somados aos aeróbicos, 15% hidroterapia. Dentro dos 10% daqueles que não realizaram nenhuma atividade física, isto é, foram inativos não apresentaram
nenhum benefício à saúde, ao contrário, exibiram uma piora na condição cardíaca.

CONCLUSOES
Os indivíduos com Paraplegia e Tetraplegia que tiveram adesão a uma rotina de exercícios físicos resistidos e aeróbicos apresentaram aumento nas capacidades
motoras de força e resistência, somado a melhora de sua independência física. Enquanto, que os indivíduos inativos caminharam em sentido oposto. Concluímos
que o exercício resistido e aeróbico é essencial para a qualidade de vida dos portadores de LME.

REFERENCIAS

NOCE F., et al. A Percepção de Qualidade de Vida de Pessoas Portadoras de Deficiência Física Pode ser Influenciada Pela Prática de Atividade Física? Rev Bras Med
Esporte. 2009; (15)3: 174-178. CALDEIRA J.B., et al. Avaliação autonômica cardiovascular em indivíduos portadores de lesão medular completa submetidos ao teste
de ortostatismo. Fisioterapia Brasil. 2009; 10(4): 252-257. FLORES L.J.F., et al. Respostas cardiovasculares e avaliação da potência aeróbia em pessoas com lesão
da medula espinhal. Revista Brasileira de Atividade física e Saúde. 2013; 18(2): 145-155.
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Nancy Preising Aptekmann

TITULO
Estudo dos efeitos do treinamento resistido e aeróbico como forma de tratamento, recuperação e melhora na qualidade de vida em pessoas com paraplegia e
tetraplegia, portadores de lesão medular espinhal.

INTRODUCAO

A lesão medular espinhal (LME) é definida por uma diminuição ou perda da função motora ocorrendo o comprometimento motor, sensitivo e autonômico abaixo do
nível da lesão, sendo o mesmo parcial ou total devido aos traumas dos elementos neuronais dentro do canal vertebral. Quando há o rompimento da medula espinhal,
ocorre uma perda da sensibilidade e do movimento. Problemas e traumas ocasionados na medula podem se agravar sem o tratamento adequado, pois, ao sofrer
uma LME, muitas pessoas entregam-se a uma condição de total inatividade, não se importando em buscar tratamento ou alternativas para que sua qualidade de vida
tenha uma mudança. A ausência de exercícios físicos e tratamentos fisioterápicos, gerados por essa imobilidade acometidos, conduzem as mudanças de sua
composição corporal, sendo muitas de maneira irreversível, produzindo alterações do sistema neural, sistema nervoso central e na função cardiovascular.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi verificar o efeito dos exercícios resistidos e aeróbicos no auxilio da recuperação, independência física e qualidade de vida em pessoas
com paraplegia e tetraplegia, portadores de LME.

METODOLOGIA
Para compor o trabalho utilizou-se de revisão bibliográfica de artigos científicos publicados, sendo realizada uma busca nos seguintes bancos de dados: Lilacs,
Scielo e Google Acadêmico para identificar artigos científicos relacionados ao tema. Como critério de inclusão, foram selecionados 20 artigos que associassem aos
exercícios resistidos e aeróbicos, com a melhoria da qualidade de vida nos indivíduos com Paraplegia e Tetraplegia, portadores de LME.

RESULTADOS

De acordo com os estudos selecionados percebeu-se que o portador de LME apresentou resultados positivos para as atividades realizadas. Isto é, para as atividades
que envolviam o exercício resistido e aeróbico houve um aumento na qualidade de vida, ganho de força e melhora da condição cardiorrespiratória; a hidroterapia, em
alguns casos, não apresentou resultado no que diz respeito ao ganho de força. Por sua vez, para aqueles que não realizaram atividades físicas não houve resultados
positivos. Após a coleta de dados foram encontrados 20 artigos potencialmente relevantes. Dentre estes, 90% apresentaram eficiência na melhora da qualidade de
vida e na condição física e cardiorrespiratória dos indivíduos portadores de LME, sendo que os exercícios físicos mais praticados foram 35% resistidos, 40%
resistido somados aos aeróbicos, 15% hidroterapia. Dentro dos 10% daqueles que não realizaram nenhuma atividade física, isto é, foram inativos não apresentaram
nenhum benefício à saúde, ao contrário, exibiram uma piora na condição cardíaca.

CONCLUSOES
Os indivíduos com Paraplegia e Tetraplegia que tiveram adesão a uma rotina de exercícios físicos resistidos e aeróbicos apresentaram aumento nas capacidades
motoras de força e resistência, somado a melhora de sua independência física. Enquanto, que os indivíduos inativos caminharam em sentido oposto. Concluímos
que o exercício resistido e aeróbico é essencial para a qualidade de vida dos portadores de LME.

REFERENCIAS

NOCE F., et al. A Percepção de Qualidade de Vida de Pessoas Portadoras de Deficiência Física Pode ser Influenciada Pela Prática de Atividade Física? Rev Bras Med
Esporte. 2009; (15)3: 174-178. CALDEIRA J.B., et al. Avaliação autonômica cardiovascular em indivíduos portadores de lesão medular completa submetidos ao teste
de ortostatismo. Fisioterapia Brasil. 2009; 10(4): 252-257. FLORES L.J.F., et al. Respostas cardiovasculares e avaliação da potência aeróbia em pessoas com lesão
da medula espinhal. Revista Brasileira de Atividade física e Saúde. 2013; 18(2): 145-155.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Análise da área de logística da empresa Ifood: Atraso nas entregas

INTRODUCAO

O Ifood foi fundado em 2010 sendo a marca mais inovadora do mercado, é o maior especialista em food tech do Brasil e líder em entregas on-line de comidas. O
Ifood disponibiliza aos usuários do aplicativo cardápios, preços, formas de pagamentos e milhares de estabelecimentos, simplificando o pedido de comida, que é
feito totalmente on-line. O artigo se refere à análise da problemática da empresa, abordando os atrasos das entregas, investigando causas que originam o problema,
que são rotas mal definidas, falha no sistema de informação e demora na liberação dos pedidos.

OBJETIVOS

Solucionar as causas que geram o problema dos atrasos das entregas. Segundo Marconi (2002) todo trabalho ou projeto tem que ter um objetivo para sabemos o
que vamos procurar ou alcançar. São usadas ferramentas da qualidade, tais como a técnica 5W-2H (Plano de Ações), que segundo Nakagawa (2002) nada mais é
que a elaboração dos gerenciamento dos planos, podendo ser usada na padronização da empresa e para solucionar problemas, com base na observação, analise e
no conhecimento técnico de processos.

METODOLOGIA
Segundo Lakatos (2010), o conceito de metodologia é o estudo ou pesquisa de um trabalho elaborado cientificamente, apresentando um resultado final. Esse
trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa, tendo a base dos dados secundários, que são aqueles publicados em algum momento, que
ficam disponíveis para consulta e que podem ser obtidos através de pesquisas em livros, artigos, sites, etc

RESULTADOS

Com base em ferramentas da qualidade, tais como a técnica 5W-2H, foi possível solucionar o problema, com analise em todo departamento responsável pela
roteirização. Relatórios semanais foram realizados para manter um controle e analise durante o mês para decidir ações tomadas para resolver as causas. Foram
gerados novos treinamentos para os funcionários, mantendo uma boa comunicação, e controlando as falhas do aplicativo com o departamento de TI. Melhorias
visando o crescimento da empresa, avaliações positivas dos nossos clientes e lucros financeiros.

CONCLUSOES

A análise da problemática na área de logística da empresa Ifood (atraso nas entregas), possibilitou sua resolução com o uso de ferramentas da qualidade, permitindo
novos avanços e crescimento para a empresa, que tem avançando nesses últimos anos. O objetivo do Ifood nada mais é que a fidelização dos seus clientes,
buscando sempre levar melhorias aos mesmos de sua origem até o seu destino final. Levando comodidade, conforto, satisfação, otimização nas entregas e
credibilidade, levando o nome da empresa como umas principais linhas de App de entregas alimentícias no Brasil e no mundo.

REFERENCIAS
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos metodologia cientifica. 5.ed. são Paulo: Atlas,2001. NAKAGAWA, MACELO. 5W2H, plano de ação para
empreendedores. São Paulo: Editora Globo, 2010. GIL, ANTÔNIO CARLOS. Como elaborar projeto de pesquisa 5º Edição. São Paulo; Atlas, 2010.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Análise da área de logística da empresa Ifood: Atraso nas entregas

INTRODUCAO

O Ifood foi fundado em 2010 sendo a marca mais inovadora do mercado, é o maior especialista em food tech do Brasil e líder em entregas on-line de comidas. O
Ifood disponibiliza aos usuários do aplicativo cardápios, preços, formas de pagamentos e milhares de estabelecimentos, simplificando o pedido de comida, que é
feito totalmente on-line. O artigo se refere à análise da problemática da empresa, abordando os atrasos das entregas, investigando causas que originam o problema,
que são rotas mal definidas, falha no sistema de informação e demora na liberação dos pedidos.

OBJETIVOS

Solucionar as causas que geram o problema dos atrasos das entregas. Segundo Marconi (2002) todo trabalho ou projeto tem que ter um objetivo para sabemos o
que vamos procurar ou alcançar. São usadas ferramentas da qualidade, tais como a técnica 5W-2H (Plano de Ações), que segundo Nakagawa (2002) nada mais é
que a elaboração dos gerenciamento dos planos, podendo ser usada na padronização da empresa e para solucionar problemas, com base na observação, analise e
no conhecimento técnico de processos.

METODOLOGIA
Segundo Lakatos (2010), o conceito de metodologia é o estudo ou pesquisa de um trabalho elaborado cientificamente, apresentando um resultado final. Esse
trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa, tendo a base dos dados secundários, que são aqueles publicados em algum momento, que
ficam disponíveis para consulta e que podem ser obtidos através de pesquisas em livros, artigos, sites, etc

RESULTADOS

Com base em ferramentas da qualidade, tais como a técnica 5W-2H, foi possível solucionar o problema, com analise em todo departamento responsável pela
roteirização. Relatórios semanais foram realizados para manter um controle e analise durante o mês para decidir ações tomadas para resolver as causas. Foram
gerados novos treinamentos para os funcionários, mantendo uma boa comunicação, e controlando as falhas do aplicativo com o departamento de TI. Melhorias
visando o crescimento da empresa, avaliações positivas dos nossos clientes e lucros financeiros.

CONCLUSOES

A análise da problemática na área de logística da empresa Ifood (atraso nas entregas), possibilitou sua resolução com o uso de ferramentas da qualidade, permitindo
novos avanços e crescimento para a empresa, que tem avançando nesses últimos anos. O objetivo do Ifood nada mais é que a fidelização dos seus clientes,
buscando sempre levar melhorias aos mesmos de sua origem até o seu destino final. Levando comodidade, conforto, satisfação, otimização nas entregas e
credibilidade, levando o nome da empresa como umas principais linhas de App de entregas alimentícias no Brasil e no mundo.

REFERENCIAS
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos metodologia cientifica. 5.ed. são Paulo: Atlas,2001. NAKAGAWA, MACELO. 5W2H, plano de ação para
empreendedores. São Paulo: Editora Globo, 2010. GIL, ANTÔNIO CARLOS. Como elaborar projeto de pesquisa 5º Edição. São Paulo; Atlas, 2010.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Análise da área de logística da empresa Ifood: Atraso nas entregas

INTRODUCAO

O Ifood foi fundado em 2010 sendo a marca mais inovadora do mercado, é o maior especialista em food tech do Brasil e líder em entregas on-line de comidas. O
Ifood disponibiliza aos usuários do aplicativo cardápios, preços, formas de pagamentos e milhares de estabelecimentos, simplificando o pedido de comida, que é
feito totalmente on-line. O artigo se refere à análise da problemática da empresa, abordando os atrasos das entregas, investigando causas que originam o problema,
que são rotas mal definidas, falha no sistema de informação e demora na liberação dos pedidos.

OBJETIVOS

Solucionar as causas que geram o problema dos atrasos das entregas. Segundo Marconi (2002) todo trabalho ou projeto tem que ter um objetivo para sabemos o
que vamos procurar ou alcançar. São usadas ferramentas da qualidade, tais como a técnica 5W-2H (Plano de Ações), que segundo Nakagawa (2002) nada mais é
que a elaboração dos gerenciamento dos planos, podendo ser usada na padronização da empresa e para solucionar problemas, com base na observação, analise e
no conhecimento técnico de processos.

METODOLOGIA
Segundo Lakatos (2010), o conceito de metodologia é o estudo ou pesquisa de um trabalho elaborado cientificamente, apresentando um resultado final. Esse
trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa, tendo a base dos dados secundários, que são aqueles publicados em algum momento, que
ficam disponíveis para consulta e que podem ser obtidos através de pesquisas em livros, artigos, sites, etc

RESULTADOS

Com base em ferramentas da qualidade, tais como a técnica 5W-2H, foi possível solucionar o problema, com analise em todo departamento responsável pela
roteirização. Relatórios semanais foram realizados para manter um controle e analise durante o mês para decidir ações tomadas para resolver as causas. Foram
gerados novos treinamentos para os funcionários, mantendo uma boa comunicação, e controlando as falhas do aplicativo com o departamento de TI. Melhorias
visando o crescimento da empresa, avaliações positivas dos nossos clientes e lucros financeiros.

CONCLUSOES

A análise da problemática na área de logística da empresa Ifood (atraso nas entregas), possibilitou sua resolução com o uso de ferramentas da qualidade, permitindo
novos avanços e crescimento para a empresa, que tem avançando nesses últimos anos. O objetivo do Ifood nada mais é que a fidelização dos seus clientes,
buscando sempre levar melhorias aos mesmos de sua origem até o seu destino final. Levando comodidade, conforto, satisfação, otimização nas entregas e
credibilidade, levando o nome da empresa como umas principais linhas de App de entregas alimentícias no Brasil e no mundo.

REFERENCIAS
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos metodologia cientifica. 5.ed. são Paulo: Atlas,2001. NAKAGAWA, MACELO. 5W2H, plano de ação para
empreendedores. São Paulo: Editora Globo, 2010. GIL, ANTÔNIO CARLOS. Como elaborar projeto de pesquisa 5º Edição. São Paulo; Atlas, 2010.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Análise da área de logística da empresa Ifood: Atraso nas entregas

INTRODUCAO

O Ifood foi fundado em 2010 sendo a marca mais inovadora do mercado, é o maior especialista em food tech do Brasil e líder em entregas on-line de comidas. O
Ifood disponibiliza aos usuários do aplicativo cardápios, preços, formas de pagamentos e milhares de estabelecimentos, simplificando o pedido de comida, que é
feito totalmente on-line. O artigo se refere à análise da problemática da empresa, abordando os atrasos das entregas, investigando causas que originam o problema,
que são rotas mal definidas, falha no sistema de informação e demora na liberação dos pedidos.

OBJETIVOS

Solucionar as causas que geram o problema dos atrasos das entregas. Segundo Marconi (2002) todo trabalho ou projeto tem que ter um objetivo para sabemos o
que vamos procurar ou alcançar. São usadas ferramentas da qualidade, tais como a técnica 5W-2H (Plano de Ações), que segundo Nakagawa (2002) nada mais é
que a elaboração dos gerenciamento dos planos, podendo ser usada na padronização da empresa e para solucionar problemas, com base na observação, analise e
no conhecimento técnico de processos.

METODOLOGIA
Segundo Lakatos (2010), o conceito de metodologia é o estudo ou pesquisa de um trabalho elaborado cientificamente, apresentando um resultado final. Esse
trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória com análise qualitativa, tendo a base dos dados secundários, que são aqueles publicados em algum momento, que
ficam disponíveis para consulta e que podem ser obtidos através de pesquisas em livros, artigos, sites, etc

RESULTADOS

Com base em ferramentas da qualidade, tais como a técnica 5W-2H, foi possível solucionar o problema, com analise em todo departamento responsável pela
roteirização. Relatórios semanais foram realizados para manter um controle e analise durante o mês para decidir ações tomadas para resolver as causas. Foram
gerados novos treinamentos para os funcionários, mantendo uma boa comunicação, e controlando as falhas do aplicativo com o departamento de TI. Melhorias
visando o crescimento da empresa, avaliações positivas dos nossos clientes e lucros financeiros.

CONCLUSOES

A análise da problemática na área de logística da empresa Ifood (atraso nas entregas), possibilitou sua resolução com o uso de ferramentas da qualidade, permitindo
novos avanços e crescimento para a empresa, que tem avançando nesses últimos anos. O objetivo do Ifood nada mais é que a fidelização dos seus clientes,
buscando sempre levar melhorias aos mesmos de sua origem até o seu destino final. Levando comodidade, conforto, satisfação, otimização nas entregas e
credibilidade, levando o nome da empresa como umas principais linhas de App de entregas alimentícias no Brasil e no mundo.

REFERENCIAS
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos metodologia cientifica. 5.ed. são Paulo: Atlas,2001. NAKAGAWA, MACELO. 5W2H, plano de ação para
empreendedores. São Paulo: Editora Globo, 2010. GIL, ANTÔNIO CARLOS. Como elaborar projeto de pesquisa 5º Edição. São Paulo; Atlas, 2010.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Reposição de Estoques: CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA.

INTRODUCAO

O trabalho tem como propósito estruturar o modelo de reposição de estoques da empresa Casa Santa Luzia, para evitar o problema de falta de produtos importados.
Envolve a análise do conceito de histórico da empresa, levantamento das necessidades de abastecimento de estoques, processos de compras, delimitação do
problema, análise do ciclo de suprimentos, propostas para um novo ciclo de suprimentos, análise do modelo de reposição, estudo da cobertura de estoques, estudo e
proposta sobre modelo de reposição de estoque.

OBJETIVOS

“O objetivo geral é uma forma ampla de se ver a base das metas propostas e de que forma elas serão alcançadas, ele está ligado ao que tem dentro do estudo e de
suas ideias”. Lakatos (#38) Marconi (2001). Levando em conta esse pensamento, o objetivo deste projeto é identificar e analisar um modelo para solucionar o
problema das rupturas de estoques, e reavaliar os ciclos de suprimentos. A finalidade será implantar melhorias na gestão da cadeia de suprimentos no ramo
alimentício em relação ao sistema de reposição dos produtos.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica de autores referências na área pesquisada, com análise qualitativa de dados secundários (livros, artigos, sites, etc.). Segundo
Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém
com visão ampla e/ou cotidiana.

RESULTADOS

Empregando a ferramenta 5W 2H, foram propostas as seguintes ações: Análise do Ciclo de Suprimentos atual, o Modelo de Reposição de Estoques utilizado pela
empresa e a Cobertura de Estoques dos produtos que estão com estoques negativos. Primeiro, compreender como é feito o processo de compras, fazendo um
levantamento do Ciclo de Suprimentos da empresa, analisando o ciclo atual e de acordo com esta análise, propor um ciclo mais eficiente. A segunda proposta
envolve um levantamento da movimentação de entrada e saída dos itens e em cima deste levantamento, propor um modelo de sistema de reposição de estoques. E a
terceira proposta envolve compreender como a empresa observa a cobertura de estoques como alternativa de garantir o abastecimento do produto ao cliente para
um determinado período.

CONCLUSOES

Este projeto demonstrou a relação entre teoria e prática empresarial, através de uma visão de como as abordagens teóricas disciplinares são delineadas na
instituição de ensino e como as situações práticas ocorrem na empresa em estudo. Com a pesquisa deste projeto, foram levantados alguns conceitos como
fluxograma e programação de compras para serem realizados os cálculos em estudos da cobertura. Foi constatado que o uso de um método com ferramentas da
qualidade possibilitou estabelecer ações que eliminassem o problema investigado.

REFERENCIAS
CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento de cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003. LAKATOS, E. M.; MARCONI,
M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001. STOCKTON, R. Stansbury. Sistemas básicos de controle de estoques. São Paulo: Atlas,1976
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Reposição de Estoques: CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA.

INTRODUCAO

O trabalho tem como propósito estruturar o modelo de reposição de estoques da empresa Casa Santa Luzia, para evitar o problema de falta de produtos importados.
Envolve a análise do conceito de histórico da empresa, levantamento das necessidades de abastecimento de estoques, processos de compras, delimitação do
problema, análise do ciclo de suprimentos, propostas para um novo ciclo de suprimentos, análise do modelo de reposição, estudo da cobertura de estoques, estudo e
proposta sobre modelo de reposição de estoque.

OBJETIVOS

“O objetivo geral é uma forma ampla de se ver a base das metas propostas e de que forma elas serão alcançadas, ele está ligado ao que tem dentro do estudo e de
suas ideias”. Lakatos (#38) Marconi (2001). Levando em conta esse pensamento, o objetivo deste projeto é identificar e analisar um modelo para solucionar o
problema das rupturas de estoques, e reavaliar os ciclos de suprimentos. A finalidade será implantar melhorias na gestão da cadeia de suprimentos no ramo
alimentício em relação ao sistema de reposição dos produtos.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica de autores referências na área pesquisada, com análise qualitativa de dados secundários (livros, artigos, sites, etc.). Segundo
Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém
com visão ampla e/ou cotidiana.

RESULTADOS

Empregando a ferramenta 5W 2H, foram propostas as seguintes ações: Análise do Ciclo de Suprimentos atual, o Modelo de Reposição de Estoques utilizado pela
empresa e a Cobertura de Estoques dos produtos que estão com estoques negativos. Primeiro, compreender como é feito o processo de compras, fazendo um
levantamento do Ciclo de Suprimentos da empresa, analisando o ciclo atual e de acordo com esta análise, propor um ciclo mais eficiente. A segunda proposta
envolve um levantamento da movimentação de entrada e saída dos itens e em cima deste levantamento, propor um modelo de sistema de reposição de estoques. E a
terceira proposta envolve compreender como a empresa observa a cobertura de estoques como alternativa de garantir o abastecimento do produto ao cliente para
um determinado período.

CONCLUSOES

Este projeto demonstrou a relação entre teoria e prática empresarial, através de uma visão de como as abordagens teóricas disciplinares são delineadas na
instituição de ensino e como as situações práticas ocorrem na empresa em estudo. Com a pesquisa deste projeto, foram levantados alguns conceitos como
fluxograma e programação de compras para serem realizados os cálculos em estudos da cobertura. Foi constatado que o uso de um método com ferramentas da
qualidade possibilitou estabelecer ações que eliminassem o problema investigado.

REFERENCIAS
CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento de cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003. LAKATOS, E. M.; MARCONI,
M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001. STOCKTON, R. Stansbury. Sistemas básicos de controle de estoques. São Paulo: Atlas,1976
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Reposição de Estoques: CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA.

INTRODUCAO

O trabalho tem como propósito estruturar o modelo de reposição de estoques da empresa Casa Santa Luzia, para evitar o problema de falta de produtos importados.
Envolve a análise do conceito de histórico da empresa, levantamento das necessidades de abastecimento de estoques, processos de compras, delimitação do
problema, análise do ciclo de suprimentos, propostas para um novo ciclo de suprimentos, análise do modelo de reposição, estudo da cobertura de estoques, estudo e
proposta sobre modelo de reposição de estoque.

OBJETIVOS

“O objetivo geral é uma forma ampla de se ver a base das metas propostas e de que forma elas serão alcançadas, ele está ligado ao que tem dentro do estudo e de
suas ideias”. Lakatos (#38) Marconi (2001). Levando em conta esse pensamento, o objetivo deste projeto é identificar e analisar um modelo para solucionar o
problema das rupturas de estoques, e reavaliar os ciclos de suprimentos. A finalidade será implantar melhorias na gestão da cadeia de suprimentos no ramo
alimentício em relação ao sistema de reposição dos produtos.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica de autores referências na área pesquisada, com análise qualitativa de dados secundários (livros, artigos, sites, etc.). Segundo
Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém
com visão ampla e/ou cotidiana.

RESULTADOS

Empregando a ferramenta 5W 2H, foram propostas as seguintes ações: Análise do Ciclo de Suprimentos atual, o Modelo de Reposição de Estoques utilizado pela
empresa e a Cobertura de Estoques dos produtos que estão com estoques negativos. Primeiro, compreender como é feito o processo de compras, fazendo um
levantamento do Ciclo de Suprimentos da empresa, analisando o ciclo atual e de acordo com esta análise, propor um ciclo mais eficiente. A segunda proposta
envolve um levantamento da movimentação de entrada e saída dos itens e em cima deste levantamento, propor um modelo de sistema de reposição de estoques. E a
terceira proposta envolve compreender como a empresa observa a cobertura de estoques como alternativa de garantir o abastecimento do produto ao cliente para
um determinado período.

CONCLUSOES

Este projeto demonstrou a relação entre teoria e prática empresarial, através de uma visão de como as abordagens teóricas disciplinares são delineadas na
instituição de ensino e como as situações práticas ocorrem na empresa em estudo. Com a pesquisa deste projeto, foram levantados alguns conceitos como
fluxograma e programação de compras para serem realizados os cálculos em estudos da cobertura. Foi constatado que o uso de um método com ferramentas da
qualidade possibilitou estabelecer ações que eliminassem o problema investigado.

REFERENCIAS
CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento de cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003. LAKATOS, E. M.; MARCONI,
M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001. STOCKTON, R. Stansbury. Sistemas básicos de controle de estoques. São Paulo: Atlas,1976
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Reposição de Estoques: CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA.

INTRODUCAO

O trabalho tem como propósito estruturar o modelo de reposição de estoques da empresa Casa Santa Luzia, para evitar o problema de falta de produtos importados.
Envolve a análise do conceito de histórico da empresa, levantamento das necessidades de abastecimento de estoques, processos de compras, delimitação do
problema, análise do ciclo de suprimentos, propostas para um novo ciclo de suprimentos, análise do modelo de reposição, estudo da cobertura de estoques, estudo e
proposta sobre modelo de reposição de estoque.

OBJETIVOS

“O objetivo geral é uma forma ampla de se ver a base das metas propostas e de que forma elas serão alcançadas, ele está ligado ao que tem dentro do estudo e de
suas ideias”. Lakatos (#38) Marconi (2001). Levando em conta esse pensamento, o objetivo deste projeto é identificar e analisar um modelo para solucionar o
problema das rupturas de estoques, e reavaliar os ciclos de suprimentos. A finalidade será implantar melhorias na gestão da cadeia de suprimentos no ramo
alimentício em relação ao sistema de reposição dos produtos.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica de autores referências na área pesquisada, com análise qualitativa de dados secundários (livros, artigos, sites, etc.). Segundo
Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém
com visão ampla e/ou cotidiana.

RESULTADOS

Empregando a ferramenta 5W 2H, foram propostas as seguintes ações: Análise do Ciclo de Suprimentos atual, o Modelo de Reposição de Estoques utilizado pela
empresa e a Cobertura de Estoques dos produtos que estão com estoques negativos. Primeiro, compreender como é feito o processo de compras, fazendo um
levantamento do Ciclo de Suprimentos da empresa, analisando o ciclo atual e de acordo com esta análise, propor um ciclo mais eficiente. A segunda proposta
envolve um levantamento da movimentação de entrada e saída dos itens e em cima deste levantamento, propor um modelo de sistema de reposição de estoques. E a
terceira proposta envolve compreender como a empresa observa a cobertura de estoques como alternativa de garantir o abastecimento do produto ao cliente para
um determinado período.

CONCLUSOES

Este projeto demonstrou a relação entre teoria e prática empresarial, através de uma visão de como as abordagens teóricas disciplinares são delineadas na
instituição de ensino e como as situações práticas ocorrem na empresa em estudo. Com a pesquisa deste projeto, foram levantados alguns conceitos como
fluxograma e programação de compras para serem realizados os cálculos em estudos da cobertura. Foi constatado que o uso de um método com ferramentas da
qualidade possibilitou estabelecer ações que eliminassem o problema investigado.

REFERENCIAS
CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento de cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003. LAKATOS, E. M.; MARCONI,
M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001. STOCKTON, R. Stansbury. Sistemas básicos de controle de estoques. São Paulo: Atlas,1976

Página 1091



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11854 Administração 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4120001 - ERINALDO FAUSTINO SILVA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Oscar Bombonatti Filho

TITULO Reposição de Estoques: CASA SANTA LUZIA IMPORTADORA LTDA.

INTRODUCAO

O trabalho tem como propósito estruturar o modelo de reposição de estoques da empresa Casa Santa Luzia, para evitar o problema de falta de produtos importados.
Envolve a análise do conceito de histórico da empresa, levantamento das necessidades de abastecimento de estoques, processos de compras, delimitação do
problema, análise do ciclo de suprimentos, propostas para um novo ciclo de suprimentos, análise do modelo de reposição, estudo da cobertura de estoques, estudo e
proposta sobre modelo de reposição de estoque.

OBJETIVOS

“O objetivo geral é uma forma ampla de se ver a base das metas propostas e de que forma elas serão alcançadas, ele está ligado ao que tem dentro do estudo e de
suas ideias”. Lakatos (#38) Marconi (2001). Levando em conta esse pensamento, o objetivo deste projeto é identificar e analisar um modelo para solucionar o
problema das rupturas de estoques, e reavaliar os ciclos de suprimentos. A finalidade será implantar melhorias na gestão da cadeia de suprimentos no ramo
alimentício em relação ao sistema de reposição dos produtos.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa bibliográfica de autores referências na área pesquisada, com análise qualitativa de dados secundários (livros, artigos, sites, etc.). Segundo
Lakatos (2001) uma análise qualitativa é mais informal do que uma quantitativa, pois prevê mais a concepção de uma pesquisa baseada no entendimento de alguém
com visão ampla e/ou cotidiana.

RESULTADOS

Empregando a ferramenta 5W 2H, foram propostas as seguintes ações: Análise do Ciclo de Suprimentos atual, o Modelo de Reposição de Estoques utilizado pela
empresa e a Cobertura de Estoques dos produtos que estão com estoques negativos. Primeiro, compreender como é feito o processo de compras, fazendo um
levantamento do Ciclo de Suprimentos da empresa, analisando o ciclo atual e de acordo com esta análise, propor um ciclo mais eficiente. A segunda proposta
envolve um levantamento da movimentação de entrada e saída dos itens e em cima deste levantamento, propor um modelo de sistema de reposição de estoques. E a
terceira proposta envolve compreender como a empresa observa a cobertura de estoques como alternativa de garantir o abastecimento do produto ao cliente para
um determinado período.

CONCLUSOES

Este projeto demonstrou a relação entre teoria e prática empresarial, através de uma visão de como as abordagens teóricas disciplinares são delineadas na
instituição de ensino e como as situações práticas ocorrem na empresa em estudo. Com a pesquisa deste projeto, foram levantados alguns conceitos como
fluxograma e programação de compras para serem realizados os cálculos em estudos da cobertura. Foi constatado que o uso de um método com ferramentas da
qualidade possibilitou estabelecer ações que eliminassem o problema investigado.

REFERENCIAS
CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento de cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003. LAKATOS, E. M.; MARCONI,
M. A. Fundamentos metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001. STOCKTON, R. Stansbury. Sistemas básicos de controle de estoques. São Paulo: Atlas,1976
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ATRASO NAS ENTREGAS DA REGIÃO DO NORDESTE: SAMTONIC INDÚSTRIA E COMERCIO

INTRODUCAO
O trabalho tem como função analisar o atraso na entrega na região do Nordeste da empresa Samtronic Indústria e Comercio que produz equipamento hospitalares
como equipos, bombas de infusões e monitores de sinais vitais. Através de um levantamento de reclamações de clientes na região do Nordeste foi possível se
estabelecer a insatisfação dos mesmos com relação ao prazo de entrega das mercadorias.

OBJETIVOS

Segundo Lakatos (#38) Marconi (2010), realizar o levantamento de dados consiste em administrar elementos básicos que se constitui em texto, visando esclarecer e
fazer todos compreender o assunto tomado, e eles utilizam elementos explícitos e implícitos. Assim o objetivo do trabalho e analisar e identificar as causas dos
atrasos nas entregas dos equipamentos e propor medidas para solucionar, para garantir que o tempo da entrega dos materiais dure apenas o tempo do processo
interno de cotações e separações dos pedidos pela Expedição até o envio para o cliente final e que esse tempo total esteja de acordo com o estabelecido com os
clientes.

METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo exploratória com analise qualitativa. Segundo Gil (2010), essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a
descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato
estudado. Foram usados dados secundários que são aqueles que podem ser obtidos em livros, artigos, revistas, etc.

RESULTADOS

Utilizado a ferramenta da qualidade 5W-2H, foram implantadas as seguintes ações: envio de materiais acabados para a locação de um galpão no estado de Recife e
a contratação do operador logístico responsável pela distribuição dos materiais na regiões do Nordeste. Utilizado a mesma ferramenta, para resolver a falta de
comunicação entre o setores Fiscal e Comercial foram aplicados treinamentos para os colaboradores para a correção de informações de endereços de entregas e
documentações ligadas com os órgão fiscais. Foi inserido ainda um novo sistema mais eficiente.

CONCLUSOES

Através das ferramentas utilizadas a empresa tem investido no novo sistema inserido e aplicado constantemente treinamento para os seus funcionários para
qualificá-los nos controles do processo de cada etapa. Concluímos que através da contração do operador logístico localizado em Recife, houve uma queda de
reclamações pelo clientes. Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com o uso das ferramentas da qualidade e com as ações implementadas foi possível melhorar as entregas e o serviço prestado.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Edição 5, São Paulo: Atlas, 2010 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas, 2010.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO ATRASO NAS ENTREGAS DA REGIÃO DO NORDESTE: SAMTONIC INDÚSTRIA E COMERCIO

INTRODUCAO
O trabalho tem como função analisar o atraso na entrega na região do Nordeste da empresa Samtronic Indústria e Comercio que produz equipamento hospitalares
como equipos, bombas de infusões e monitores de sinais vitais. Através de um levantamento de reclamações de clientes na região do Nordeste foi possível se
estabelecer a insatisfação dos mesmos com relação ao prazo de entrega das mercadorias.

OBJETIVOS

Segundo Lakatos (#38) Marconi (2010), realizar o levantamento de dados consiste em administrar elementos básicos que se constitui em texto, visando esclarecer e
fazer todos compreender o assunto tomado, e eles utilizam elementos explícitos e implícitos. Assim o objetivo do trabalho e analisar e identificar as causas dos
atrasos nas entregas dos equipamentos e propor medidas para solucionar, para garantir que o tempo da entrega dos materiais dure apenas o tempo do processo
interno de cotações e separações dos pedidos pela Expedição até o envio para o cliente final e que esse tempo total esteja de acordo com o estabelecido com os
clientes.

METODOLOGIA
A pesquisa é do tipo exploratória com analise qualitativa. Segundo Gil (2010), essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a
descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato
estudado. Foram usados dados secundários que são aqueles que podem ser obtidos em livros, artigos, revistas, etc.

RESULTADOS

Utilizado a ferramenta da qualidade 5W-2H, foram implantadas as seguintes ações: envio de materiais acabados para a locação de um galpão no estado de Recife e
a contratação do operador logístico responsável pela distribuição dos materiais na regiões do Nordeste. Utilizado a mesma ferramenta, para resolver a falta de
comunicação entre o setores Fiscal e Comercial foram aplicados treinamentos para os colaboradores para a correção de informações de endereços de entregas e
documentações ligadas com os órgão fiscais. Foi inserido ainda um novo sistema mais eficiente.

CONCLUSOES

Através das ferramentas utilizadas a empresa tem investido no novo sistema inserido e aplicado constantemente treinamento para os seus funcionários para
qualificá-los nos controles do processo de cada etapa. Concluímos que através da contração do operador logístico localizado em Recife, houve uma queda de
reclamações pelo clientes. Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com o uso das ferramentas da qualidade e com as ações implementadas foi possível melhorar as entregas e o serviço prestado.

REFERENCIAS
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Edição 5, São Paulo: Atlas, 2010 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais,
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. LAKATOS, E. M. (#38) MARCONI, A. M. Metodologia Cientifica. São Paulo: Atlas, 2010.
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TITULO Jogo Das Cinco Liberdades

INTRODUCAO

O relacionamento entre animais de companhia e os seres humanos data de milhares de anos e apesar dos autores discordarem de como ocorreu essa aproximação
inicial e se foi uma domesticação intencional ou não, hoje esses animais são parte integrante da sociedade humana. Com o passar dos anos e a mudança de
paradigma em relação ao nosso olhar sobre outras as espécies animais, foi compreendido que seria necessário melhorar as condições de vida dos cães e gatos e
protocolos de avaliação de bem estar animal foram instituídos baseados nas “Cinco Liberdades” que tradicionalmente são conhecidas como: “Livre de fome e sede”,
“Livre de desconforto”, “Livre do dor, lesões, e doenças”, “Livre para expressar seu comportamento natural” e “Livre de medo e estresse”.

OBJETIVOS Desenvolver um jogo paradidático para ser aplicado nas atividades de extensão universitária com o intuito de divulgar os preceitos de bem estar animal.

METODOLOGIA Foi elaborado o jogo das Cinco Liberdades baseado no “Jogo da Memória” sendo que as peças contemplam as cinco liberdades

RESULTADOS

O protótipo do “Jogo Das Cinco Liberdades” foi construído durante o primeiro semestre de 2020 e é constituído por cinco gravuras diferentes totalizando 10 peças.
As imagens foram produzidas coletivamente no intuito de representar de maneira lúdica e rápida as cinco liberdades. As peças são embaralhadas e colocadas em
uma mesa com as figuras viradas para baixo para que os participantes não consigam ver. Cada participante deve virar duas peças, se as mesmas forem iguais,
devem ser retiradas da rodada e o ponto vai para quem as encontrou, caso contrário, se as peças não forem iguais, as mesmas devem ser viradas novamente e o
jogo deve continuar. Ganha quem tiver mais pares ao final do jogo. O jogo é mediado por discente capacitado que acompanha as crianças, incentivando-as a pensar
e a refletir sobre as necessidades dos animais através dos desenhos contidos nas peças do jogo. No final, está previsto a entrega da cópia das figuras das peças
para cada criança levar para casa para que possa montar o jogo colando as figuras em materiais recicláveis.

CONCLUSOES
O desenvolvimento e a implementação do Jogo das Cinco Liberdades na extensão universitária proporcionam a aproximação da comunidade com a universidade e
promovem a troca de saberes possibilitando a reflexão sobre o bem estar e a guarda responsável

REFERENCIAS
Broom DM. A history of animal welfare science. Acta Biotheor. 2011;59(2):121-137. Morais, A. F ; Oliveira , L; Funayama, JC. O jogo da memória como recurso lúdico
para o ensino de histologia básica, Disponível em : https://jornada.ifsuldeminas.edu.br/index.php/jcpcs/jcpcs/paper/viewFile/1152/899, acesso 01 de outubro de
2020 Ohl, F., (#38) van der Staay, F. J. (2012). Animal welfare: At the interface between science and society. The Veterinary Journal, 192(1), 13–19.
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Adriana Cortez

TITULO Jogo Das Cinco Liberdades

INTRODUCAO

O relacionamento entre animais de companhia e os seres humanos data de milhares de anos e apesar dos autores discordarem de como ocorreu essa aproximação
inicial e se foi uma domesticação intencional ou não, hoje esses animais são parte integrante da sociedade humana. Com o passar dos anos e a mudança de
paradigma em relação ao nosso olhar sobre outras as espécies animais, foi compreendido que seria necessário melhorar as condições de vida dos cães e gatos e
protocolos de avaliação de bem estar animal foram instituídos baseados nas “Cinco Liberdades” que tradicionalmente são conhecidas como: “Livre de fome e sede”,
“Livre de desconforto”, “Livre do dor, lesões, e doenças”, “Livre para expressar seu comportamento natural” e “Livre de medo e estresse”.

OBJETIVOS Desenvolver um jogo paradidático para ser aplicado nas atividades de extensão universitária com o intuito de divulgar os preceitos de bem estar animal.

METODOLOGIA Foi elaborado o jogo das Cinco Liberdades baseado no “Jogo da Memória” sendo que as peças contemplam as cinco liberdades

RESULTADOS

O protótipo do “Jogo Das Cinco Liberdades” foi construído durante o primeiro semestre de 2020 e é constituído por cinco gravuras diferentes totalizando 10 peças.
As imagens foram produzidas coletivamente no intuito de representar de maneira lúdica e rápida as cinco liberdades. As peças são embaralhadas e colocadas em
uma mesa com as figuras viradas para baixo para que os participantes não consigam ver. Cada participante deve virar duas peças, se as mesmas forem iguais,
devem ser retiradas da rodada e o ponto vai para quem as encontrou, caso contrário, se as peças não forem iguais, as mesmas devem ser viradas novamente e o
jogo deve continuar. Ganha quem tiver mais pares ao final do jogo. O jogo é mediado por discente capacitado que acompanha as crianças, incentivando-as a pensar
e a refletir sobre as necessidades dos animais através dos desenhos contidos nas peças do jogo. No final, está previsto a entrega da cópia das figuras das peças
para cada criança levar para casa para que possa montar o jogo colando as figuras em materiais recicláveis.

CONCLUSOES
O desenvolvimento e a implementação do Jogo das Cinco Liberdades na extensão universitária proporcionam a aproximação da comunidade com a universidade e
promovem a troca de saberes possibilitando a reflexão sobre o bem estar e a guarda responsável

REFERENCIAS
Broom DM. A history of animal welfare science. Acta Biotheor. 2011;59(2):121-137. Morais, A. F ; Oliveira , L; Funayama, JC. O jogo da memória como recurso lúdico
para o ensino de histologia básica, Disponível em : https://jornada.ifsuldeminas.edu.br/index.php/jcpcs/jcpcs/paper/viewFile/1152/899, acesso 01 de outubro de
2020 Ohl, F., (#38) van der Staay, F. J. (2012). Animal welfare: At the interface between science and society. The Veterinary Journal, 192(1), 13–19.
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Adriana Cortez

TITULO Jogo Das Cinco Liberdades

INTRODUCAO

O relacionamento entre animais de companhia e os seres humanos data de milhares de anos e apesar dos autores discordarem de como ocorreu essa aproximação
inicial e se foi uma domesticação intencional ou não, hoje esses animais são parte integrante da sociedade humana. Com o passar dos anos e a mudança de
paradigma em relação ao nosso olhar sobre outras as espécies animais, foi compreendido que seria necessário melhorar as condições de vida dos cães e gatos e
protocolos de avaliação de bem estar animal foram instituídos baseados nas “Cinco Liberdades” que tradicionalmente são conhecidas como: “Livre de fome e sede”,
“Livre de desconforto”, “Livre do dor, lesões, e doenças”, “Livre para expressar seu comportamento natural” e “Livre de medo e estresse”.

OBJETIVOS Desenvolver um jogo paradidático para ser aplicado nas atividades de extensão universitária com o intuito de divulgar os preceitos de bem estar animal.

METODOLOGIA Foi elaborado o jogo das Cinco Liberdades baseado no “Jogo da Memória” sendo que as peças contemplam as cinco liberdades

RESULTADOS

O protótipo do “Jogo Das Cinco Liberdades” foi construído durante o primeiro semestre de 2020 e é constituído por cinco gravuras diferentes totalizando 10 peças.
As imagens foram produzidas coletivamente no intuito de representar de maneira lúdica e rápida as cinco liberdades. As peças são embaralhadas e colocadas em
uma mesa com as figuras viradas para baixo para que os participantes não consigam ver. Cada participante deve virar duas peças, se as mesmas forem iguais,
devem ser retiradas da rodada e o ponto vai para quem as encontrou, caso contrário, se as peças não forem iguais, as mesmas devem ser viradas novamente e o
jogo deve continuar. Ganha quem tiver mais pares ao final do jogo. O jogo é mediado por discente capacitado que acompanha as crianças, incentivando-as a pensar
e a refletir sobre as necessidades dos animais através dos desenhos contidos nas peças do jogo. No final, está previsto a entrega da cópia das figuras das peças
para cada criança levar para casa para que possa montar o jogo colando as figuras em materiais recicláveis.

CONCLUSOES
O desenvolvimento e a implementação do Jogo das Cinco Liberdades na extensão universitária proporcionam a aproximação da comunidade com a universidade e
promovem a troca de saberes possibilitando a reflexão sobre o bem estar e a guarda responsável

REFERENCIAS
Broom DM. A history of animal welfare science. Acta Biotheor. 2011;59(2):121-137. Morais, A. F ; Oliveira , L; Funayama, JC. O jogo da memória como recurso lúdico
para o ensino de histologia básica, Disponível em : https://jornada.ifsuldeminas.edu.br/index.php/jcpcs/jcpcs/paper/viewFile/1152/899, acesso 01 de outubro de
2020 Ohl, F., (#38) van der Staay, F. J. (2012). Animal welfare: At the interface between science and society. The Veterinary Journal, 192(1), 13–19.
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TITULO Jogo Das Cinco Liberdades

INTRODUCAO

O relacionamento entre animais de companhia e os seres humanos data de milhares de anos e apesar dos autores discordarem de como ocorreu essa aproximação
inicial e se foi uma domesticação intencional ou não, hoje esses animais são parte integrante da sociedade humana. Com o passar dos anos e a mudança de
paradigma em relação ao nosso olhar sobre outras as espécies animais, foi compreendido que seria necessário melhorar as condições de vida dos cães e gatos e
protocolos de avaliação de bem estar animal foram instituídos baseados nas “Cinco Liberdades” que tradicionalmente são conhecidas como: “Livre de fome e sede”,
“Livre de desconforto”, “Livre do dor, lesões, e doenças”, “Livre para expressar seu comportamento natural” e “Livre de medo e estresse”.

OBJETIVOS Desenvolver um jogo paradidático para ser aplicado nas atividades de extensão universitária com o intuito de divulgar os preceitos de bem estar animal.

METODOLOGIA Foi elaborado o jogo das Cinco Liberdades baseado no “Jogo da Memória” sendo que as peças contemplam as cinco liberdades

RESULTADOS

O protótipo do “Jogo Das Cinco Liberdades” foi construído durante o primeiro semestre de 2020 e é constituído por cinco gravuras diferentes totalizando 10 peças.
As imagens foram produzidas coletivamente no intuito de representar de maneira lúdica e rápida as cinco liberdades. As peças são embaralhadas e colocadas em
uma mesa com as figuras viradas para baixo para que os participantes não consigam ver. Cada participante deve virar duas peças, se as mesmas forem iguais,
devem ser retiradas da rodada e o ponto vai para quem as encontrou, caso contrário, se as peças não forem iguais, as mesmas devem ser viradas novamente e o
jogo deve continuar. Ganha quem tiver mais pares ao final do jogo. O jogo é mediado por discente capacitado que acompanha as crianças, incentivando-as a pensar
e a refletir sobre as necessidades dos animais através dos desenhos contidos nas peças do jogo. No final, está previsto a entrega da cópia das figuras das peças
para cada criança levar para casa para que possa montar o jogo colando as figuras em materiais recicláveis.

CONCLUSOES
O desenvolvimento e a implementação do Jogo das Cinco Liberdades na extensão universitária proporcionam a aproximação da comunidade com a universidade e
promovem a troca de saberes possibilitando a reflexão sobre o bem estar e a guarda responsável

REFERENCIAS
Broom DM. A history of animal welfare science. Acta Biotheor. 2011;59(2):121-137. Morais, A. F ; Oliveira , L; Funayama, JC. O jogo da memória como recurso lúdico
para o ensino de histologia básica, Disponível em : https://jornada.ifsuldeminas.edu.br/index.php/jcpcs/jcpcs/paper/viewFile/1152/899, acesso 01 de outubro de
2020 Ohl, F., (#38) van der Staay, F. J. (2012). Animal welfare: At the interface between science and society. The Veterinary Journal, 192(1), 13–19.
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Adriana Cortez

TITULO Jogo Das Cinco Liberdades

INTRODUCAO

O relacionamento entre animais de companhia e os seres humanos data de milhares de anos e apesar dos autores discordarem de como ocorreu essa aproximação
inicial e se foi uma domesticação intencional ou não, hoje esses animais são parte integrante da sociedade humana. Com o passar dos anos e a mudança de
paradigma em relação ao nosso olhar sobre outras as espécies animais, foi compreendido que seria necessário melhorar as condições de vida dos cães e gatos e
protocolos de avaliação de bem estar animal foram instituídos baseados nas “Cinco Liberdades” que tradicionalmente são conhecidas como: “Livre de fome e sede”,
“Livre de desconforto”, “Livre do dor, lesões, e doenças”, “Livre para expressar seu comportamento natural” e “Livre de medo e estresse”.

OBJETIVOS Desenvolver um jogo paradidático para ser aplicado nas atividades de extensão universitária com o intuito de divulgar os preceitos de bem estar animal.

METODOLOGIA Foi elaborado o jogo das Cinco Liberdades baseado no “Jogo da Memória” sendo que as peças contemplam as cinco liberdades

RESULTADOS

O protótipo do “Jogo Das Cinco Liberdades” foi construído durante o primeiro semestre de 2020 e é constituído por cinco gravuras diferentes totalizando 10 peças.
As imagens foram produzidas coletivamente no intuito de representar de maneira lúdica e rápida as cinco liberdades. As peças são embaralhadas e colocadas em
uma mesa com as figuras viradas para baixo para que os participantes não consigam ver. Cada participante deve virar duas peças, se as mesmas forem iguais,
devem ser retiradas da rodada e o ponto vai para quem as encontrou, caso contrário, se as peças não forem iguais, as mesmas devem ser viradas novamente e o
jogo deve continuar. Ganha quem tiver mais pares ao final do jogo. O jogo é mediado por discente capacitado que acompanha as crianças, incentivando-as a pensar
e a refletir sobre as necessidades dos animais através dos desenhos contidos nas peças do jogo. No final, está previsto a entrega da cópia das figuras das peças
para cada criança levar para casa para que possa montar o jogo colando as figuras em materiais recicláveis.

CONCLUSOES
O desenvolvimento e a implementação do Jogo das Cinco Liberdades na extensão universitária proporcionam a aproximação da comunidade com a universidade e
promovem a troca de saberes possibilitando a reflexão sobre o bem estar e a guarda responsável

REFERENCIAS
Broom DM. A history of animal welfare science. Acta Biotheor. 2011;59(2):121-137. Morais, A. F ; Oliveira , L; Funayama, JC. O jogo da memória como recurso lúdico
para o ensino de histologia básica, Disponível em : https://jornada.ifsuldeminas.edu.br/index.php/jcpcs/jcpcs/paper/viewFile/1152/899, acesso 01 de outubro de
2020 Ohl, F., (#38) van der Staay, F. J. (2012). Animal welfare: At the interface between science and society. The Veterinary Journal, 192(1), 13–19.
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Adriana Cortez

TITULO Jogo Das Cinco Liberdades

INTRODUCAO

O relacionamento entre animais de companhia e os seres humanos data de milhares de anos e apesar dos autores discordarem de como ocorreu essa aproximação
inicial e se foi uma domesticação intencional ou não, hoje esses animais são parte integrante da sociedade humana. Com o passar dos anos e a mudança de
paradigma em relação ao nosso olhar sobre outras as espécies animais, foi compreendido que seria necessário melhorar as condições de vida dos cães e gatos e
protocolos de avaliação de bem estar animal foram instituídos baseados nas “Cinco Liberdades” que tradicionalmente são conhecidas como: “Livre de fome e sede”,
“Livre de desconforto”, “Livre do dor, lesões, e doenças”, “Livre para expressar seu comportamento natural” e “Livre de medo e estresse”.

OBJETIVOS Desenvolver um jogo paradidático para ser aplicado nas atividades de extensão universitária com o intuito de divulgar os preceitos de bem estar animal.

METODOLOGIA Foi elaborado o jogo das Cinco Liberdades baseado no “Jogo da Memória” sendo que as peças contemplam as cinco liberdades

RESULTADOS

O protótipo do “Jogo Das Cinco Liberdades” foi construído durante o primeiro semestre de 2020 e é constituído por cinco gravuras diferentes totalizando 10 peças.
As imagens foram produzidas coletivamente no intuito de representar de maneira lúdica e rápida as cinco liberdades. As peças são embaralhadas e colocadas em
uma mesa com as figuras viradas para baixo para que os participantes não consigam ver. Cada participante deve virar duas peças, se as mesmas forem iguais,
devem ser retiradas da rodada e o ponto vai para quem as encontrou, caso contrário, se as peças não forem iguais, as mesmas devem ser viradas novamente e o
jogo deve continuar. Ganha quem tiver mais pares ao final do jogo. O jogo é mediado por discente capacitado que acompanha as crianças, incentivando-as a pensar
e a refletir sobre as necessidades dos animais através dos desenhos contidos nas peças do jogo. No final, está previsto a entrega da cópia das figuras das peças
para cada criança levar para casa para que possa montar o jogo colando as figuras em materiais recicláveis.

CONCLUSOES
O desenvolvimento e a implementação do Jogo das Cinco Liberdades na extensão universitária proporcionam a aproximação da comunidade com a universidade e
promovem a troca de saberes possibilitando a reflexão sobre o bem estar e a guarda responsável

REFERENCIAS
Broom DM. A history of animal welfare science. Acta Biotheor. 2011;59(2):121-137. Morais, A. F ; Oliveira , L; Funayama, JC. O jogo da memória como recurso lúdico
para o ensino de histologia básica, Disponível em : https://jornada.ifsuldeminas.edu.br/index.php/jcpcs/jcpcs/paper/viewFile/1152/899, acesso 01 de outubro de
2020 Ohl, F., (#38) van der Staay, F. J. (2012). Animal welfare: At the interface between science and society. The Veterinary Journal, 192(1), 13–19.
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Cleunice de Jesus Wosnes

TITULO Depressão como uma consequência evolutiva e sua relação com a psicoterapia Cognitivo-Comportamental

INTRODUCAO

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é conhecido hoje como “mal do século”. Os sintomas são bem identificados porém, a etiologia ainda carece de compreensão.
Da mesma forma que pouco se explorou a relação desta com a evolução da espécie humana e as estratégias de intervenção que podem ser adotadas. A psicoterapia
cognitvo-comportamental tem se mostrado eficaz para tratar este transtorno, mas, pouco se fala do porque ela é eficaz. Com isso, surge o interesse em ampliar a
compreensão das questões mencionadas, considerando o ponto de vista evolutivo.

OBJETIVOS
Verificar as correlações entre Transtorno Depressivo Maior e Evolução do Cérebro Humano, ampliando a compreensão sobre a eficácia das intervenções cognitivo-
comportamentais.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura não sistemática, com recursos bibliográficos, fichamento de livros, revistas e artigos especializados na
área. Os artigos foram selecionados nas bases de dados SciELO; PubMed; PsycINFO e PePSIC, nos idiomas inglês e português publicados entre 999 e 2020.
Descritores utilizados: “transtorno depressivo maior”, “sickness behavior”, “evolução do cérebro humano”, “psicoterapia cognitivo-comportamental”, “hipótese das
monoaminas”, “ hipótese inflamatória” e “sistema imunológico”.

RESULTADOS

Apesar das transformações ocorridas na espécie humana, ainda estamos à mercê dos mecanismos evolutivos. Isso significa que não estamos imunes ao
surgimento de mal adaptações. A cultura se desenvolveu moldando a experiência da vida moderna com situações de alta competitividade, extremas pressões
psicossociais e relações nem sempre saudáveis no contexto familiar tanto na infância quanto na vida adulta. Fatores como desemprego, decepções amorosas e
pobreza, também podem disparar respostas de “Comportamento de Doença (CD)” que pode desgastar os indivíduos e gerar consequências sintomatológicas que
podem ser limitativas. O CD ou “sickness behavior” é um esforço conjunto de sintomas que nosso corpo produz para lidar com alguma doença e pode ser decorrente
de uma resposta rápida da mente para lidar com um problema passageiro. No caso da depressão, o retraimento social, a fadiga e a perda de interesse são critérios
para o diagnóstico de Transtorno depressivo maior (TDM) e podem ser entendidos como desadaptações para os quais a Psicoterapia Cognitivo-Comportamental
(TCC) tende a ser eficiente propor estratégias de ressignificação dos limites e reestruturação da cognição a partir dos pensamentos.

CONCLUSOES
Verifica-se que o ambiente moderno gera pressão seletiva nos indivíduos, como uma tentativa de sobreviver, o CD é disparado diversas vezes, tornando-se uma
situação crônica, o TDM é apenas umas das possibilidades de resposta ao desgaste gerado pelo CD, a TCC mune o indivíduo de recursos para lidar com a situação.

REFERENCIAS

1. American Psychiatric Association (Eds.), 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 5th ed. ed. American Psychiatric Association,
Washington, D.C. 2. DANTZER, Robert. (2009). Cytokine, Sickness Behavior, and Depression. Immunology and Allergy Clinics of North America, 29(2), 247– 264.
doi:10.1016/j.iac.2009.02.002. 3. Cryan JF, Dinan TG: Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nat Rev Neurosci
2012; 13:701–712.
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TITULO A inteligência na prática: uma revisão sobre a capacidade de resolver problemas.

INTRODUCAO

Em um mundo cada vez mais regido pela exigência da apresentação de resultados práticos, o conhecimento meramente teórico perde a relevância perante a
necessidade de gerar lucro ou benefícios. As chamadas “pessoas criativas” tornaram-se essenciais em todos os setores e nas corporações. Com isso, o campo das
neurociências tem se dedicando a ampliar a compreensão sobre a relação entre o potencial criativo, a capacidade de adaptação e de resolução de problemas. Os
dois últimos itens, fazem parte do conceito de inteligência defendido por alguns autores e compõe domínios específicos das chamadas Funções Executivas. Estas
atuam como uma espécie de “diretor” do funcionamento da atividade mental humana e são de crucial importância na vida adulta. Assim, os indivíduos cujas funções
executivas são mais desenvolvidas, serão capazes de se ajustar criativamente e resolver problemas de forma mais adaptada de acordo com as exigências do seu
contexto. Com isso, surge a pergunta norteadora deste estudo: Há alternativas de estimulação que podem favorecer o desenvolvimento de tais habilidades no curso
da vida?

OBJETIVOS
Identificar estratégias que favorecem o desenvolvimento das habilidades cognitivas relacionadas ao funcionamento executivo, em especial a resolução de
problemas e se estas se relacionam com as capacidades criativas e adaptativas do indivíduo.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura não sistemática, com diversos recursos bibliográficos, da literatura científica, focados no tema. O
levantamento dos artigos foi realizado através dos bancos de dados Scielo e Lilacs, e incluindo os estudos dos últimos 10 anos. Os descritores utilizados foram:
“Funções Executivas” e “Resolução de Problemas”.

RESULTADOS

Considerando dados parciais do presente estudo, destacam-se os treinos cognitivos, em suas diferentes especificidades, como tendo efeito positivo no
desenvolvimento das Funções Executivas. Em sua maioria, houve melhora na capacidade de resolver problemas. Outros estudos destacaram a importância de
práticas do cotidiano, como uma boa qualidade e higiene do sono e a importância do cérebro se manter “em atividade”, bem alimentado de informações novas e de
qualidade. Há, ainda, estudos que relatam as vantagens da prática controlada de jogos eletrônicos. O nível de escolaridade também se mostrou de extrema
importância para a resolução de problemas e adaptação do indivíduo.

CONCLUSOES

É possível concluir que há um desenvolvimento padrão esperado das funções executivas em cada etapa do desenvolvimento e estas, dependem do amadurecimento
de regiões do lobo frontal. Atividades especificas podem contribuir para a ampliação de tais capacidades, dentre elas a de resolução de problemas. Tanto atividades
do cotidiano, que já são entendidas como preditoras para a boa saúde mental, quanto os treinos cognitivos tendem a contribuir significativamente com o
desenvolvimento da capacidade dos seres humanos de resolver problemas e esta por sua vez favorece a adaptação.

REFERENCIAS
1. FUENTES, Daniel et al. Neuropsicologia: teoria e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 2. GOLDBERG, Elkhonon. O Cérebro Executivo: Lobos frontais e a mente
civilizada. 1. ed. Rio de Janeiro: Imago, 2002. 3. KANDEL , Eric Richard el al. Princípios da Neurociência. 5ª ed. Porto Alegre. Artmed. 2014
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Ana Lucia Franco Ricardo

TITULO Aplicabilidade do Cimento PBS®CIMMO na Odontologia

INTRODUCAO

A endodontia tem como objetivo a preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos
tecidos perirradiculares. Para melhores resultados no tratamento endodôntico, a obturação do sistema de canais radiculares, visa o preenchimento de maneira
hermética em toda a sua extensão, com um material que não seja irritante e que consiga estimular os tecidos periapicais. Essa etapa é de grande importância, pois
se destaca pelo controle microbiano .Além das técnicas que devem ser realizadas corretamente, existe a procura do melhor cimento, as propriedades físicas –
químicas, biológicas e antimicrobianas dever sem levadas em consideração. A necessidade de compatibilidade deve prevalecer durante a seleção do material
obturador. Nesse sentido, o PBS®CIMMO é um cimento biológico composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas que induz a remineralização,
sendo um cimento Portland biocompatível para uso odontológico que contém pozzolana e carbonato de cálcio como aditivos, que lhe conferem resistência à
compressão (SILVA et al., 2016).

OBJETIVOS Levantamento bibliográfico que permita avaliar a aplicabilidade do cimento PBS CIMMO na Odontologia.

METODOLOGIA
Uma revisão de Literatura realizada nas bases de dados PubMed, MEDLINE e LILACS, com busca entre os anos de 2014 a 2019. A pesquisa pelas palavras-chave
utilizadas nesta revisão foram: Endodontia , Materiais biocompatíveis e PBS®CIMMO.

RESULTADOS

O Cimento biológico PBS®CIMMO pode ser utilizado , tanto nas pulpotomias como nas restaurações de dentes decíduos, apresentando também possibilidade de ser
utilizado como base, sobre base e restauração em pulpotomias de dentes decíduos. O cimento PBS®CIMMO apresenta resistência as forças mastigatórias e tem pH
básico, que impede micro infiltração microbiana. Dispensa também restauração de resina composta porque é um material biocompatível e bioativo com resistência à
compressão devido à presença de aditivos naturais (pozzolana e carbonato de cálcio) em sua composição( Silva, 2016). A presença de PBS pode ser detectada em
radiografias sem a adição de agentes radiopacos, sendo uma alternativa ao MTA (Trióxido Mineral Agregado ) em cirurgias para-endodônticas.

CONCLUSOES
O uso de Pozzolana Biologic Silva(PBS®CIMMO) como material de preenchimento radicular levou à regeneração dos tecidos perirradiculares e reparação de lesões
periradiculares, sendo assim uma alternativa ao tratamento endodôntico. Mais estudos clínicos são necessários para avaliar sua eficácia nas diferentes aplicações

REFERENCIAS

Silva SR, Neto SJ, Schnaider TB et al. The use of abiocompatible cement in endodontic surgery. A random-zed clinical trial. Acta Cirurgica Brasileira 31, 422–7.Silva
Almeida LH, Moraes RR, Morgental RD, Pappe. 2016. BOCZAR, R.M.L.; SILVA, S.R.; ALVES, L.O.; ZOTARELLI FILHO, I.J.; SILVA NETO, J.D. Single element in obturation
with endodontic retreatment with PBS® CIMMO cement in alveolar tooth abscess – case report. Wulfenia J, v.5, n.2, p-1-10, feb. 2018. SILVA, S.R.; ZOCARELLI FILHO,
I.J.; SILVA NETO, J.D. Incomplete rhizogenesis and necrosis treated with PBS® HP cement synthetic barrier: case report. J Dental health Oral Disorders (#38)
Therapy. V.9, n.3, p. 205- 208, 2018.
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TITULO Endodontia Regenerativa - Célula Tronco na Revascularização

INTRODUCAO

O isolamento das células-tronco da polpa dentária em 2000 definiu o cenário, permitindo que a engenharia de tecidos gerasse polpa dentária, levando à possibilidade
de maior desenvolvimento radicular e reforço das paredes dentinárias por deposição de tecidos duros. Esses desenvolvimentos seriam de interesse clínico para os
dentistas em endodontia, surgindo áreas de pesquisas endodônticas. Nas raízes com paredes dentinárias delgadas, existe o risco de fraturas quando o preparo do
sistema de canais radiculares é realizado, a opção inovadora de procedimentos endodônticos regenerativos pode revelar uma abordagem eficaz nesses casos.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi uma revisão bibliográfica para viabilizar a Endodontia Regenerativa - Célula Tronco na Revascularização.

METODOLOGIA
Trabalho realizado por meio de revisão literária nas bases de dados PubMed, MEDLINE e LILACS, com busca entre os anos de 2014 a 2019. A pesquisa pelas
palavras-chave utilizadas nesta revisão foram: Revascularização, Agentes indutores de angiogênesse, Endodontia regenerativa e Células-tronco.

RESULTADOS

O tratamento de dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar representa grande desafio para a terapia endodôntica. O panorama atual recai no conceito de
regeneração do tecido pulpar. A endodontia regenerativa propõe o controle da infecção do sistema de canais radiculares, com o mínimo de ação dos instrumentos,
farta irrigação. Vários protocolos têm sido propostos com variáveis pequenas, sem um consenso entre os autores. . Importa considerar que o sucesso da
regeneração deve atender três principais objetivos: primeiro a eliminação dos sintomas e a evidenciação de reparo dos tecidos periapicais; segundo promover
espessamento das paredes do canal e/ou a continuidade da formação radicular (desejável mas não essencial) e terceiro, obter resposta positiva aos testes de
vitalidade, que, se alcançado certamente indicará a presença de um tecido pulpar mais organizado. Segundo Dissanayaka, 2017 a estrutura única do dente com um
espaço pulpar envolto em dentina rígida permite apenas um único suprimento de sangue de uma pequena abertura apical localizada no ápice dos canais radiculares,
assim uma estratégia adicional que pode abordar essa limitação, como a incorporação de células progenitoras endoteliais / endoteliais ou células com alto potencial
angiogênico é necessária para que as células adicionadas possam contribuir para a vascularização.

CONCLUSOES
Procedimentos regenerativos podem promover a longevidade dos dentes. Estudos clínicos adicionais podem fazer progressos significativos em direção à obtenção
de bons resultados baseados em estudos clínicos e científicos

REFERENCIAS
Guven, E. P., Yalvac, M. E., Kayahan, M. B., Sunay, H., SahIn, F., (#38) Bayirli, G. (2013). Human tooth germ stem cell response to calcium-silicate based endodontic
cements. Journal of Applied Oral Science, 21(4), 351-357. Domingues, P. C. (2016). Revascularização: uma alternativa para dentes imaturos necrosados (Doctoral
dissertation). Dissanayaka WL, Zhang C. O papel da engenharia de vasculatura na regeneração da polpa dentária. J Endod. (2017); 43 (9s): S102-s6.
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TITULO Endodontia Regenerativa - Célula Tronco na Revascularização

INTRODUCAO

O isolamento das células-tronco da polpa dentária em 2000 definiu o cenário, permitindo que a engenharia de tecidos gerasse polpa dentária, levando à possibilidade
de maior desenvolvimento radicular e reforço das paredes dentinárias por deposição de tecidos duros. Esses desenvolvimentos seriam de interesse clínico para os
dentistas em endodontia, surgindo áreas de pesquisas endodônticas. Nas raízes com paredes dentinárias delgadas, existe o risco de fraturas quando o preparo do
sistema de canais radiculares é realizado, a opção inovadora de procedimentos endodônticos regenerativos pode revelar uma abordagem eficaz nesses casos.

OBJETIVOS O objetivo deste estudo foi uma revisão bibliográfica para viabilizar a Endodontia Regenerativa - Célula Tronco na Revascularização.

METODOLOGIA
Trabalho realizado por meio de revisão literária nas bases de dados PubMed, MEDLINE e LILACS, com busca entre os anos de 2014 a 2019. A pesquisa pelas
palavras-chave utilizadas nesta revisão foram: Revascularização, Agentes indutores de angiogênesse, Endodontia regenerativa e Células-tronco.

RESULTADOS

O tratamento de dentes com rizogênese incompleta e necrose pulpar representa grande desafio para a terapia endodôntica. O panorama atual recai no conceito de
regeneração do tecido pulpar. A endodontia regenerativa propõe o controle da infecção do sistema de canais radiculares, com o mínimo de ação dos instrumentos,
farta irrigação. Vários protocolos têm sido propostos com variáveis pequenas, sem um consenso entre os autores. . Importa considerar que o sucesso da
regeneração deve atender três principais objetivos: primeiro a eliminação dos sintomas e a evidenciação de reparo dos tecidos periapicais; segundo promover
espessamento das paredes do canal e/ou a continuidade da formação radicular (desejável mas não essencial) e terceiro, obter resposta positiva aos testes de
vitalidade, que, se alcançado certamente indicará a presença de um tecido pulpar mais organizado. Segundo Dissanayaka, 2017 a estrutura única do dente com um
espaço pulpar envolto em dentina rígida permite apenas um único suprimento de sangue de uma pequena abertura apical localizada no ápice dos canais radiculares,
assim uma estratégia adicional que pode abordar essa limitação, como a incorporação de células progenitoras endoteliais / endoteliais ou células com alto potencial
angiogênico é necessária para que as células adicionadas possam contribuir para a vascularização.

CONCLUSOES
Procedimentos regenerativos podem promover a longevidade dos dentes. Estudos clínicos adicionais podem fazer progressos significativos em direção à obtenção
de bons resultados baseados em estudos clínicos e científicos

REFERENCIAS
Guven, E. P., Yalvac, M. E., Kayahan, M. B., Sunay, H., SahIn, F., (#38) Bayirli, G. (2013). Human tooth germ stem cell response to calcium-silicate based endodontic
cements. Journal of Applied Oral Science, 21(4), 351-357. Domingues, P. C. (2016). Revascularização: uma alternativa para dentes imaturos necrosados (Doctoral
dissertation). Dissanayaka WL, Zhang C. O papel da engenharia de vasculatura na regeneração da polpa dentária. J Endod. (2017); 43 (9s): S102-s6.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Validação da impregnação de glóbulos homeopáticos

INTRODUCAO

Glóbulos são uma das formas farmacêuticas mais dispensadas em farmácias homeopáticas no Brasil, são obtidos industrialmente a partir de sacarose ou mistura
de sacarose e lactose, com pesos médios de 30, 50 e 70mg. O método de impregnação de glóbulos descrito na Farmacopeia Homeopática Brasileira é a
impregnação simples ou direta, com etanol 70% (p/p) ou superior, com no mínimo 5% do insumo ativo. No Manual de Normas técnicas da Associação Brasileira de
Farmacêuticos Homeopatas são descritas a impregnação simples e a tríplice impregnação. Nestes compêndios não é descrita a técnica como esta impregnação
deve ser realizada. Assim, a técnica difere de farmácia para farmácia e de uma região para outra. De acordo com as boas práticas de fabricação é essencial que os
medicamentos estejam de acordo com a dose prescrita e que se apresentem de forma homogênea, segura e eficaz. Assim, a padronização e validação da técnica
utilizada para impregnação de glóbulos garante a homogeneidade na impregnação e eficácia no produto dispensado.

OBJETIVOS Validar a técnica de impregnação de glóbulos homeopáticos utilizada nas farmácias de manipulação em São Paulo.

METODOLOGIA

A técnica de impregnação foi validada realizando um estudo comparativo dos métodos da simples e tríplice impregnação de glóbulos. Foi utilizado como marcador
da impregnação uma solução de violeta de genciana a 0,3% em etanol 70% (p/p). As variáveis analisadas foram: método simples e método de tríplice; Suporte para a
impregnação, vidro âmbar e barquinho de papel. Foram mantidos fixos a forma de adicionar o insumo ativo (conta gotas calibrado) e forma de secagem
(temperatura ambiente). A impregnação foi avaliada através da observação da homogeneidade da coloração e peso dos glóbulos impregnados.

RESULTADOS

Os resultados mostraram que a impregnação de glóbulos utilizando vidro âmbar como suporte resultou numa impregnação mais homogênea dos glóbulos tanto no
método direto como no método da tríplice impregnação. A impregnação utilizando o barquinho de papel resultou em glóbulos com impregnação não homogênea,
principalmente no método de impregnação direta. A secagem foi um fator crítico na tríplice impregnação, sendo necessário esperar o tempo de secagem entre cada
uma das três impregnações, aumentando o tempo de preparação. Ao comparar a impregnação direta e tríplice impregnação utilizando a técnica do vidro âmbar
como suporte não se observou diferenças significativas em relação à homogeneidade e devemos considerar que a tríplice impregnação requer um tempo maior de
preparação devido à secagem.

CONCLUSOES
O melhor método de impregnação de glóbulos, de acordo com os parâmetros estudados e as condições do estudo, é a impregnação direta utilizando vidro âmbar
como suporte e conta gotas calibrado para adição do medicamento. A validação da impregnação de glóbulos garante a homogeneidade lote a lote e a eficácia
terapêutica do medicamento.

REFERENCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Farmacopeia Homeopática Brasileira 3ª Edição. Brasília, DF, 2011. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
FARMACÊUTICOS HOMEOPATAS. Manual de normas técnicas para farmácia homeopática: ampliação dos aspectos técnicos e práticos das preparações
homeopáticas. 4ª ed. Curitiba, 2007. FONTES, Olney L. Farmácia Homeopática: teoria e prática. 5 ed. Barueri: Manole, 2017.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo

TITULO Validação da impregnação de glóbulos homeopáticos

INTRODUCAO

Glóbulos são uma das formas farmacêuticas mais dispensadas em farmácias homeopáticas no Brasil, são obtidos industrialmente a partir de sacarose ou mistura
de sacarose e lactose, com pesos médios de 30, 50 e 70mg. O método de impregnação de glóbulos descrito na Farmacopeia Homeopática Brasileira é a
impregnação simples ou direta, com etanol 70% (p/p) ou superior, com no mínimo 5% do insumo ativo. No Manual de Normas técnicas da Associação Brasileira de
Farmacêuticos Homeopatas são descritas a impregnação simples e a tríplice impregnação. Nestes compêndios não é descrita a técnica como esta impregnação
deve ser realizada. Assim, a técnica difere de farmácia para farmácia e de uma região para outra. De acordo com as boas práticas de fabricação é essencial que os
medicamentos estejam de acordo com a dose prescrita e que se apresentem de forma homogênea, segura e eficaz. Assim, a padronização e validação da técnica
utilizada para impregnação de glóbulos garante a homogeneidade na impregnação e eficácia no produto dispensado.

OBJETIVOS Validar a técnica de impregnação de glóbulos homeopáticos utilizada nas farmácias de manipulação em São Paulo.

METODOLOGIA

A técnica de impregnação foi validada realizando um estudo comparativo dos métodos da simples e tríplice impregnação de glóbulos. Foi utilizado como marcador
da impregnação uma solução de violeta de genciana a 0,3% em etanol 70% (p/p). As variáveis analisadas foram: método simples e método de tríplice; Suporte para a
impregnação, vidro âmbar e barquinho de papel. Foram mantidos fixos a forma de adicionar o insumo ativo (conta gotas calibrado) e forma de secagem
(temperatura ambiente). A impregnação foi avaliada através da observação da homogeneidade da coloração e peso dos glóbulos impregnados.

RESULTADOS

Os resultados mostraram que a impregnação de glóbulos utilizando vidro âmbar como suporte resultou numa impregnação mais homogênea dos glóbulos tanto no
método direto como no método da tríplice impregnação. A impregnação utilizando o barquinho de papel resultou em glóbulos com impregnação não homogênea,
principalmente no método de impregnação direta. A secagem foi um fator crítico na tríplice impregnação, sendo necessário esperar o tempo de secagem entre cada
uma das três impregnações, aumentando o tempo de preparação. Ao comparar a impregnação direta e tríplice impregnação utilizando a técnica do vidro âmbar
como suporte não se observou diferenças significativas em relação à homogeneidade e devemos considerar que a tríplice impregnação requer um tempo maior de
preparação devido à secagem.

CONCLUSOES
O melhor método de impregnação de glóbulos, de acordo com os parâmetros estudados e as condições do estudo, é a impregnação direta utilizando vidro âmbar
como suporte e conta gotas calibrado para adição do medicamento. A validação da impregnação de glóbulos garante a homogeneidade lote a lote e a eficácia
terapêutica do medicamento.

REFERENCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Farmacopeia Homeopática Brasileira 3ª Edição. Brasília, DF, 2011. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
FARMACÊUTICOS HOMEOPATAS. Manual de normas técnicas para farmácia homeopática: ampliação dos aspectos técnicos e práticos das preparações
homeopáticas. 4ª ed. Curitiba, 2007. FONTES, Olney L. Farmácia Homeopática: teoria e prática. 5 ed. Barueri: Manole, 2017.
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Cleunice de Jesus Wosnes

TITULO Um olhar sobre as expressões emocionais no autismo a luz do Filme “O Farol das Orcas”.

INTRODUCAO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) pertencente aos transtorno do neurodesenvolvimento e é caracterizado como uma síndrome devido a heterogeneidade
sintomatológica presente. Dentre as principais alterações, destaca-se os prejuízos nas habilidades de comunicação e de interação social, com importante
dificuldade na regulação emocional e na expressão de suas emoções. Tais sintomas variam de acordo com os níveis que pode ser classificado como leve, moderado
e grave. Da mesma forma, há importante percentual desta população que possui comorbidade com deficiência intelectual. Mesmo na ausência de comorbidades, é
bem estabelecida a presença de imaturidade em funções cognitivas que atuam como reguladoras das ações mentais e dos comportamento. Compreender a
expressividade comportamental demanda grande esforço tanto dos familiares quanto dos profissionais que atuam na intervenção e diferentes estratégias tendem a
ser utilizadas para este fim.

OBJETIVOS Compreender os comportamentos e as expressões emocionais de crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista a luz do filme farol das orcas.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura não sistemática, com diversos recursos bibliográfica, da literatura científica, foçados no Ampliar a
Compreensão do Funcionamento Geral de Crianças com TEA a luz do Filme “O Farol das Orcas”. O levantamento dos artigos foi realizado através dos bancos de
dados Google Acadêmico; Scielo; Biblioteca Virtual da Saúde no período de 2000 a 2020

RESULTADOS

Depois de desenvolver a pesquisa e a análise do filme “O Farol das Orcas”, expressa claramente a forma diferenciada que as crianças com autismo utilizam para
expressar suas emoções e seus interesses. Contudo, alguns comportamentos podem inclusive ser uteis para o treino comportamental e a aquisição de adaptação. O
filme retrata esta realizada pois o personagem principal, sempre teve hiperfoco em orcas e os pais na ânsia de ajudar o filho, se utilizam do seu interesse como
recurso para ajudá-lo a ampliar a comunicação e a expressão das emoções.

CONCLUSOES

Com o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, foi possível ampliar a compreensão sobre os comportamentos de crianças com autismo em especial as formas
de relacionamentos por elas adotadas. A forma como o autista expressa suas emoções é bem diferente do esperado pela cultura e pelos familiares. A família antes
de entender os comportamentos da criança tende a sofrer grandes impactos que aos poucos vão sendo acomodados conforme mostrado em cenas do filme “O farol
das Orcas”.

REFERENCIAS
1. BOSA, Cleonice A. As Relações entre Autismo, comportamento Social e Funções Executiva . Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Psicologia: Reflexão e
Crítica, 2001, 14(2). 2. 2. RIBEIRO, Daniela M.; SELLA, Ana C, (Org). Análise do comportamento aplicada ao Transtorno do Espectro Autista. São Paulo. Appris. 2018.
3. GRANDIN, T; PANEK R; CAVALCANTI, C (Tradutora). O cérebro autista: Pensando através do espectro. Rio de Janeiro. Record.2015.
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TITULO Os contos de fadas na primeira infância e a formação da criança

INTRODUCAO

Inicialmente, pode-se dizer que os contos de fadas abordam situações da condição humana que ajudam no processo formativo da criança e podem contribuir para
que ela entenda os seus próprios conflitos emocionais, além de oferecer-lhe a oportunidade de vivenciar seu mundo imaginário, considerando que ela possui seu
próprio universo repleto de sonhos e de fantasias. Tudo isso ocorre por meio de imagens simbólicas e arquetípicas. Pela fantasia e imaginação, somadas à
intervenção do lúdico, pode-se estimular a sensibilidade estética e a construção de valores, entre muitas outras competências igualmente relevantes para a
formação humana. Os contos de fadas compõem um mundo de encantamento, beleza, magia e são fundamentados por enredos repletos de imagens que favorecem
a descoberta da identidade da criança e a formação do ser.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é analisar os contos de fadas e investigar de que forma essas narrativas podem contribuir para a descoberta da identidade, para a formação
do ser e dos valores na educação infantil. Para tanto, será analisada a obra Bicho de Palha, de Câmara Cascudo, que conta a história de Maria, ou Bicho de Palha, em
uma versão brasileira para a narrativa de Cinderela.

METODOLOGIA
A pesquisa bibliográfica norteia a construção metodológica desta investigação, tendo como referencial teórico os estudos do imaginário na perspectiva de Carl Jung
e Marie-Louise Von Franz - a fim de analisar as contribuições investigativas acerca dos contos de fadas – e Edgar Morin – para abordagem da formação do ser
humano.

RESULTADOS

Por meio dessas histórias e das experiências vivenciadas nos contos de fadas, a criança realiza uma leitura de si e do outro em vários níveis. Muitos portais são
abertos para vivificação de verdades humanas, às vezes ocultas e armazenadas no inconsciente coletivo, trazendo significados e valor simbólico para os dilemas
existenciais. Conforme Jung (1986, p.25). “pelo pensamento-fantasia faz-se a ligação do pensamento dirigido com as camadas mais antigas do espírito humano,
que há muito se encontram abaixo do limiar do consciente”.

CONCLUSOES

A magia que reveste o imaginário das narrativas fascina porque cria diálogo com o vivido, o que faz muito sentido para a vida real e afetiva das crianças. Traz
ensinamentos sobre a condição humana. Por mais que os séculos passem, os contos de fadas continuam resistindo ao tempo, encantando leitores e ouvintes. Essas
narrativas guardam valores cuja apreensão permite à criança uma percepção do real em suas múltiplas significações, bem como uma participação ética no mundo
social.

REFERENCIAS

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
(Obras escolhidas, 1) CÂMARA CASCUDO, Luís da. Contos tradicionais do Brasil. 13. ed. São Paulo: Editora Global, 2004. COELHO, Nelly Novaes. O conto de fadas.
2.ed. São Paulo: Ática, 2003. DIECKMANN, Hans. Contos de fadas vividos. trad. Elisabeth C.M. Jansen. São Paulo: Paulinas, 1986. FRANZ, Marie-Louise von. A
interpretac(#38)#807;a(#38)#771;o dos contos de fadas. Sa(#38)#771;o Paulo: Paulus,1981. JUNG, C.G . Símbolos da Transformação. Petrópolis: Vozes, 1986.
MORIN, E. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2011.
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Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Maria Auxiliadora Fontana Baseio

TITULO Os contos de fadas na primeira infância e a formação da criança

INTRODUCAO

Inicialmente, pode-se dizer que os contos de fadas abordam situações da condição humana que dialogam com a criança, podendo contribuir para que ela entenda os
seus próprios conflitos emocionais. Tudo isso ocorre por meio de imagens simbólicas e arquetípicas. Pela imaginário, somado à intervenção do lúdico, pode-se
estimular a sensibilidade estética e a construção de valores, entre muitas outras competências igualmente relevantes para a formação humana. Os contos de fadas
compõem um mundo de encantamento, beleza, magia e são fundamentados por enredos repletos de imagens que favorecem a descoberta da identidade da criança
e a formação do ser.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é analisar os contos de fadas e investigar de que forma essas narrativas podem contribuir para a descoberta da identidade, para a formação
do ser e dos valores na educação infantil. Para tanto, será analisada a obra Bicho de Palha, de Câmara Cascudo, que conta a história de Maria, ou Bicho de Palha, em
uma versão brasileira para a narrativa de Cinderela.

METODOLOGIA
A pesquisa bibliográfica norteia a construção metodológica desta investigação, tendo como referencial teórico os estudos do imaginário na perspectiva de Carl Jung
e Marie-Louise Von Franz - a fim de analisar as contribuições investigativas acerca dos contos de fadas – e Edgar Morin – para abordagem da formação do ser
humano.

RESULTADOS

Por meio dessas histórias e das experiências vivenciadas nos contos de fadas, a criança realiza uma leitura de si e do outro em vários níveis. Muitos portais são
abertos para vivificação de verdades humanas, às vezes ocultas e armazenadas no inconsciente coletivo, trazendo significados e valor simbólico para os dilemas
existenciais. Conforme Jung (1986, p.25). “pelo pensamento-fantasia faz-se a ligação do pensamento dirigido com as camadas mais antigas do espírito humano,
que há muito se encontram abaixo do limiar do consciente”.

CONCLUSOES

A magia que reveste o imaginário das narrativas fascina porque cria diálogo com o vivido, o que faz muito sentido para a vida real e afetiva das crianças. Traz
ensinamentos sobre a condição humana. Por mais que os séculos passem, os contos de fadas continuam resistindo ao tempo, encantando leitores e ouvintes. Essas
narrativas guardam valores cuja apreensão permite à criança uma percepção do real em suas múltiplas significações, bem como uma participação ética no mundo
social.

REFERENCIAS

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
(Obras escolhidas, 1) CÂMARA CASCUDO, Luís da. Contos tradicionais do Brasil. 13. ed. São Paulo: Editora Global, 2004. COELHO, Nelly Novaes. O conto de fadas.
2.ed. São Paulo: Ática, 2003. DIECKMANN, Hans. Contos de fadas vividos. trad. Elisabeth C.M. Jansen. São Paulo: Paulinas, 1986. FRANZ, Marie-Louise von. A
interpretac(#38)#807;a(#38)#771;o dos contos de fadas. Sa(#38)#771;o Paulo: Paulus,1981. JUNG, C.G . Símbolos da Transformação. Petrópolis: Vozes, 1986.
MORIN, E. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2011.
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Maria Auxiliadora Fontana Baseio

TITULO Os contos de fadas na primeira infância e a formação da criança

INTRODUCAO

Inicialmente, pode-se dizer que os contos de fadas abordam situações da condição humana que dialogam com a criança, podendo contribuir para que ela entenda os
seus próprios conflitos emocionais. Tudo isso ocorre por meio de imagens simbólicas e arquetípicas. Pelo Imaginário e pela intervenção do lúdico, pode-se estimular
a sensibilidade estética e a construção de valores, entre muitas outras competências igualmente relevantes para a formação humana. Os contos de fadas compõem
um mundo de encantamento, beleza, magia e são fundamentados por enredos repletos de imagens que favorecem a descoberta da identidade da criança e a
formação do ser.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é analisar os contos de fadas e investigar de que forma essas narrativas podem contribuir para a descoberta da identidade, para a formação
do ser e dos valores na educação infantil. Para tanto, será analisada a obra Bicho de Palha, de Câmara Cascudo, que conta a história de Maria, ou Bicho de Palha, em
uma versão brasileira para a narrativa de Cinderela.

METODOLOGIA
A pesquisa bibliográfica norteia a construção metodológica desta investigação, tendo como referencial teórico os estudos do imaginário na perspectiva de Carl Jung
e Marie-Louise Von Franz - a fim de analisar as contribuições investigativas acerca dos contos de fadas – e Edgar Morin – para abordagem da formação do ser
humano.

RESULTADOS

Por meio dessas histórias e das experiências vivenciadas nos contos de fadas, a criança realiza uma leitura de si e do outro em vários níveis. Muitos portais são
abertos para vivificação de verdades humanas, às vezes ocultas e armazenadas no inconsciente coletivo, trazendo significados e valor simbólico para os dilemas
existenciais. Conforme Jung (1986, p.25). “pelo pensamento-fantasia faz-se a ligação do pensamento dirigido com as camadas mais antigas do espírito humano,
que há muito se encontram abaixo do limiar do consciente”.

CONCLUSOES

A magia que reveste o imaginário das narrativas fascina porque cria diálogo com o vivido, o que faz muito sentido para a vida real e afetiva das crianças. Traz
ensinamentos sobre a condição humana. Por mais que os séculos passem, os contos de fadas continuam resistindo ao tempo, encantando leitores e ouvintes. Essas
narrativas guardam valores cuja apreensão permite à criança uma percepção do real em suas múltiplas significações, bem como uma participação ética no mundo
social.

REFERENCIAS

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. trad. Sérgio Paulo Rouanet. 7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
(Obras escolhidas, 1) CÂMARA CASCUDO, Luís da. Contos tradicionais do Brasil. 13. ed. São Paulo: Editora Global, 2004. COELHO, Nelly Novaes. O conto de fadas.
2.ed. São Paulo: Ática, 2003. DIECKMANN, Hans. Contos de fadas vividos. trad. Elisabeth C.M. Jansen. São Paulo: Paulinas, 1986. FRANZ, Marie-Louise von. A
interpretac(#38)#807;a(#38)#771;o dos contos de fadas. Sa(#38)#771;o Paulo: Paulus,1981. JUNG, C.G . Símbolos da Transformação. Petrópolis: Vozes, 1986.
MORIN, E. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2011.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo Maria Fernanda Salomao de Azevedo JORGE LUIS RISCO BECERRA; JOÃO PEDRO DE SOUZA CORTEZ.

TITULO Aplicativo para uso farmacêutico no cuidado de problemas de saúde autolimitados.

INTRODUCAO

Os medicamentos isentos de prescrição devem ser consumidos de forma racional e responsável, evitando problemas relacionados a medicamentos. Este tipo de
medicamento pode ser utilizado no tratamento de problemas de saúde autolimitados, definidos como doenças agudas de baixa gravidade e breve período de latência
que podem ser tratadas de forma eficaz e segura com medicamentos que não exijam prescrição médica. O farmacêutico deve orientar a população em relação ao
uso seguro destes medicamentos. O Conselho Federal de Farmácia na resolução 586/2013 regulamentou a prescrição farmacêutica para medicamentos isentos de
prescrição (MIPs). O farmacêutico deverá realizar uma anamnese que permitirá enquadrar o problema de saúde como autolimitado ou se existem comorbidades ou
outras situações nas quais o paciente deverá ser orientado a passar em consulta médica. A tecnologia pode ser de grande auxílio na otimização dos serviços
prestados, entre eles a anamnese e prescrição de medicamentos isentos de prescrição.

OBJETIVOS Desenvolver um aplicativo para apoio e otimização da entrevista e prescrição farmacêutica para o tratamento de doenças autolimitadas.

METODOLOGIA

Foi realizado o estudo dos algoritmos de prescrição para tosse, febre, constipação instestinal, prurido, azia, náusea e vômito, dismenorreia e diarreia, a partir do
material do Conselho Federal de Farmácia. A notação BPMN (Bussiness process model and notation) foi utilizada para visualizar cada um dos processos, desde o
início da entrevista até a prescrição do medicamento, terapia não farmacológica ou encaminhamento ao médico. O trabalho interdisciplinar entre o Consultório
Farmacêutico da UNISA e a Fábrica de Software da Escola Politécnica da USP resultou no desenvolvimento do aplicativo.

RESULTADOS

Diagramas BPMN são uma ferramenta que permite modelar o processo de forma visual, mostrando os possíveis caminhos a serem seguidos e foi ferramenta
importante no desenvolvimento do projeto. A criação do aplicativo para celular foi possível devido à multidisciplinaridade e à interação entre a área da saúde e a área
tecnológica. Existem cada vez mais aplicativos na área da saúde. Porém, não encontramos na literatura ou no mercado aplicativos de suporte ao farmacêutico nos
cuidados do paciente em relação ao uso de medicamentos.

CONCLUSOES
O aplicativo desenvolvido permite otimizar o atendimento farmacêutico de acordo com os algoritmos de prescrição farmacêutica para problemas de saúde
autolimitados.

REFERENCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência T e insumos estratégicos. D de AF e insumos estratégicos. Cuidado Farmacêutico na atenção básica. Caderno 2. In:
Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência tecnologia e insumos estratégicos, editor. Cuidado Farmacêutico na atenção Básica [Internet]. 1a edição. Brasilia:
Ministério da Sáude; 2015. p. 303. CRF-SP CR de F do E de SP. Farmácia Consulta e Prescrição. In: Saúde GFE de, editor. Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde
[Internet]. Primeira e. São Paulo: CRF-SP; 2016. p. 120. Available from: http://www.crfsp.org.br/documentos/materiaistecnicos/fasciculo_11.pdf Arrais PSD,
Fernandes MEP, Pizzol T da SD, Ramos LR, Mengue SS, Luiza VL, et al. Prevalence of self-medication in Brazil and associated factors. Rev Saude Publica.
2016;50(supl 2):1–11.
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Marcia Eugenia Del Llano Archondo Maria Fernanda Salomao de Azevedo JORGE LUIS RISCO BECERRA; JOÃO PEDRO DE SOUZA CORTEZ.

TITULO Aplicativo para uso farmacêutico no cuidado de problemas de saúde autolimitados.

INTRODUCAO

Os medicamentos isentos de prescrição devem ser consumidos de forma racional e responsável, evitando problemas relacionados a medicamentos. Este tipo de
medicamento pode ser utilizado no tratamento de problemas de saúde autolimitados, definidos como doenças agudas de baixa gravidade e breve período de latência
que podem ser tratadas de forma eficaz e segura com medicamentos que não exijam prescrição médica. O farmacêutico deve orientar a população em relação ao
uso seguro destes medicamentos. O Conselho Federal de Farmácia na resolução 586/2013 regulamentou a prescrição farmacêutica para medicamentos isentos de
prescrição (MIPs). O farmacêutico deverá realizar uma anamnese que permitirá enquadrar o problema de saúde como autolimitado ou se existem comorbidades ou
outras situações nas quais o paciente deverá ser orientado a passar em consulta médica. A tecnologia pode ser de grande auxílio na otimização dos serviços
prestados, entre eles a anamnese e prescrição de medicamentos isentos de prescrição.

OBJETIVOS Desenvolver um aplicativo para apoio e otimização da entrevista e prescrição farmacêutica para o tratamento de doenças autolimitadas.

METODOLOGIA

Foi realizado o estudo dos algoritmos de prescrição para tosse, febre, constipação instestinal, prurido, azia, náusea e vômito, dismenorreia e diarreia, a partir do
material do Conselho Federal de Farmácia. A notação BPMN (Bussiness process model and notation) foi utilizada para visualizar cada um dos processos, desde o
início da entrevista até a prescrição do medicamento, terapia não farmacológica ou encaminhamento ao médico. O trabalho interdisciplinar entre o Consultório
Farmacêutico da UNISA e a Fábrica de Software da Escola Politécnica da USP resultou no desenvolvimento do aplicativo.

RESULTADOS

Diagramas BPMN são uma ferramenta que permite modelar o processo de forma visual, mostrando os possíveis caminhos a serem seguidos e foi ferramenta
importante no desenvolvimento do projeto. A criação do aplicativo para celular foi possível devido à multidisciplinaridade e à interação entre a área da saúde e a área
tecnológica. Existem cada vez mais aplicativos na área da saúde. Porém, não encontramos na literatura ou no mercado aplicativos de suporte ao farmacêutico nos
cuidados do paciente em relação ao uso de medicamentos.

CONCLUSOES
O aplicativo desenvolvido permite otimizar o atendimento farmacêutico de acordo com os algoritmos de prescrição farmacêutica para problemas de saúde
autolimitados.

REFERENCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência T e insumos estratégicos. D de AF e insumos estratégicos. Cuidado Farmacêutico na atenção básica. Caderno 2. In:
Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência tecnologia e insumos estratégicos, editor. Cuidado Farmacêutico na atenção Básica [Internet]. 1a edição. Brasilia:
Ministério da Sáude; 2015. p. 303. CRF-SP CR de F do E de SP. Farmácia Consulta e Prescrição. In: Saúde GFE de, editor. Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde
[Internet]. Primeira e. São Paulo: CRF-SP; 2016. p. 120. Available from: http://www.crfsp.org.br/documentos/materiaistecnicos/fasciculo_11.pdf Arrais PSD,
Fernandes MEP, Pizzol T da SD, Ramos LR, Mengue SS, Luiza VL, et al. Prevalence of self-medication in Brazil and associated factors. Rev Saude Publica.
2016;50(supl 2):1–11.
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Felipe Scassi Salvador

TITULO ANÁLISE FILOGENÉTICA DE SEQUÊNCIAS DE SARS-COV-2 DURANTE A PANDEMIA DE 2020

INTRODUCAO

Em 26 de dezembro de 2019, em Wuhan na China, um novo vírus foi identificado, e este, foi denominado como SARS-CoV-2. Desde então, tal enfermidade tem
causado diversos surtos e consecutivamente uma pandemia, trazendo à tona, uma quantidade significável de pessoas infectadas e mortas. O coronavírus humano
SARS-CoV-2, pertencente à família Coronaviridae, é um vírus de RNA de fita simples com sentido positivo, que possui um genoma viral de aproximadamente 29 mil
pares de bases. Esse vírus envelopado, com um formato esférico ou relativamente pleomórfico, contém um diâmetro aproximado de 60 a 140 nm, sendo seus
nucleotídeos, capazes de codificarem proteínas no sentido 5´ para 3´, contendo espícula (S), envelope (P), membrana (M) e nucleocapsídeo (N).

OBJETIVOS Análise filogenética das sequências de SARS-CoV-2, presentes no G-Bank e identificar prováveis variante e mutações do SARS-CoV-2, durante o período pandêmico.

METODOLOGIA

Para análise das sequências do vírus SARS-CoV-2, utilizando genoma genoma completo, foram utilizados sequenciamentos coletados no GenBank. Os genomas
utilizados nesse trabalho, foram selecionados de acordo com os critérios de hospedeiros somente humanos e coletas realizadas no ano de 2020 na Europa e
América do Sul, incluindo o BrasilItália, China e Brasil. As arvores foram reconstruídas utilizando a própria ferramenta do genbank pelo método de
maximaverossimilhança

RESULTADOS

Ao todo foram obtidas 16 sequências brasileiras, 35 sequências da américa do sul e 53 sequências europeias de diferentes períodos. Pudemos observar que nas
sequências brasileiras foram encontrados dois grandes grupos que coincidem com períodos distintos, o primeiro grupo característico do período de março a maio e
o segundo de julho, o que sugere uma variabilidade nas cepas circulantes no brasil de acordo com o período. Quando analisamos as sequências da América do Sul,
as sequências brasileiras se agrupam com demais sequências de outros países, como Venezuela, Uruguai, chile e peru. O que sugere que a disseminação do vírus na
América do Sul não apresentou uma distribuição país dependente, e sim, pode ter sua dispersão favorecida pela grande movimentação populacional. Por fim, isso
também foi observado dentre as sequências europeias. Onde as sequências brasileiras demonstraram-se dispersas entre as sequências de diversos países, como
Alemanha, Italia, Espanha, França e Dinamarca. Apesar do nosso estudo apresentar poucas sequências estudadas, nossas análises demonstram uma ausência de
clusterização dependente de localização geográfica, o que está de acordo com os demais estudos epidemiológicos que descrevem essa dispersão. Um grande
estudo contendo grande parte das sequências mundiais poderá fornecer um panorama da dispersão do vírus pelo mundo.

CONCLUSOES
No brasil pudemos observar dois grandes grupos dependentes do período, e as sequências brasileiras se agrupam com demais sequências de outros países o que
sugere que a alta disseminação não foi dependente de uma localização geográfica estritamente.
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TITULO ANÁLISE FILOGENÉTICA DE SEQUÊNCIAS DE SARS-COV-2 DURANTE A PANDEMIA DE 2020

INTRODUCAO

Em 26 de dezembro de 2019, em Wuhan na China, um novo vírus foi identificado, e este, foi denominado como SARS-CoV-2. Desde então, tal enfermidade tem
causado diversos surtos e consecutivamente uma pandemia, trazendo à tona, uma quantidade significável de pessoas infectadas e mortas. O coronavírus humano
SARS-CoV-2, pertencente à família Coronaviridae, é um vírus de RNA de fita simples com sentido positivo, que possui um genoma viral de aproximadamente 29 mil
pares de bases. Esse vírus envelopado, com um formato esférico ou relativamente pleomórfico, contém um diâmetro aproximado de 60 a 140 nm, sendo seus
nucleotídeos, capazes de codificarem proteínas no sentido 5´ para 3´, contendo espícula (S), envelope (P), membrana (M) e nucleocapsídeo (N).

OBJETIVOS Análise filogenética das sequências de SARS-CoV-2, presentes no G-Bank e identificar prováveis variante e mutações do SARS-CoV-2, durante o período pandêmico.

METODOLOGIA

Para análise das sequências do vírus SARS-CoV-2, utilizando genoma genoma completo, foram utilizados sequenciamentos coletados no GenBank. Os genomas
utilizados nesse trabalho, foram selecionados de acordo com os critérios de hospedeiros somente humanos e coletas realizadas no ano de 2020 na Europa e
América do Sul, incluindo o BrasilItália, China e Brasil. As arvores foram reconstruídas utilizando a própria ferramenta do genbank pelo método de
maximaverossimilhança

RESULTADOS

Ao todo foram obtidas 16 sequências brasileiras, 35 sequências da américa do sul e 53 sequências europeias de diferentes períodos. Pudemos observar que nas
sequências brasileiras foram encontrados dois grandes grupos que coincidem com períodos distintos, o primeiro grupo característico do período de março a maio e
o segundo de julho, o que sugere uma variabilidade nas cepas circulantes no brasil de acordo com o período. Quando analisamos as sequências da América do Sul,
as sequências brasileiras se agrupam com demais sequências de outros países, como Venezuela, Uruguai, chile e peru. O que sugere que a disseminação do vírus na
América do Sul não apresentou uma distribuição país dependente, e sim, pode ter sua dispersão favorecida pela grande movimentação populacional. Por fim, isso
também foi observado dentre as sequências europeias. Onde as sequências brasileiras demonstraram-se dispersas entre as sequências de diversos países, como
Alemanha, Italia, Espanha, França e Dinamarca. Apesar do nosso estudo apresentar poucas sequências estudadas, nossas análises demonstram uma ausência de
clusterização dependente de localização geográfica, o que está de acordo com os demais estudos epidemiológicos que descrevem essa dispersão. Um grande
estudo contendo grande parte das sequências mundiais poderá fornecer um panorama da dispersão do vírus pelo mundo.

CONCLUSOES
No brasil pudemos observar dois grandes grupos dependentes do período, e as sequências brasileiras se agrupam com demais sequências de outros países o que
sugere que a alta disseminação não foi dependente de uma localização geográfica estritamente.
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TITULO Diminuindo o comportamento sedentário através de intervenção de aconselhamento: uma revisão sistemática

INTRODUCAO

O comportamento sedentário (CS) é caracterizado pela permanência prolongada na posição sentada, reclinada ou deitada, com gasto energético (#60)1,5mets
(MENEGUCI ET AL, 2015). Aumentar a movimentação corporal por meio de intervenções de exercícios físicos é uma estratégia frequentemente usada para aumentar
a atividade física moderada e vigorosa, porém a mudança nesta não reflete necessariamente em menor CS. Além disso intervenções com exercício físico exigem
necessidades de recursos financeiros, estruturais e tempo disponível e apesar de apresentarem adaptações positivas agudas e crônicas, pode até mesmo aumentar
o CS. Em contrapartida, as intervenções de orientação, uma proposta realizada de forma personalizada, por meio de uma perspectiva participativa traçando metas e
ações graduais, proporcionando a quebra das barreiras ou comportamento que induzem maior CS e aumentam a autonomia para tal, parece ser uma alternativa mais
acessível para reduzir o CS (NASCIMENTO, 2017; IRVINE, 2011).

OBJETIVOS Realizar uma revisão sistemática das intervenções de aconselhamento para reduzir o CS.

METODOLOGIA
Realizamos uma revisão sistemática de intervenções de aconselhamento em adultos com foco na redução do CS, utilizando a estratégia de busca "PICO" nas bases
de dados PubMed, Web of Science e Embase. 1009 estudos foram identificados e após a aplicação dos critérios de inclusão: estudo com adultos (18 a 59 anos); com
desfecho de CS; intervenção de aconselhamento; 20 estudos foram incluídos.

RESULTADOS

Ao todo 3.522 indivíduos participaram das intervenções, enquanto 3.041 participaram do grupo controle, totalizando 6.563 indivíduos. A duração da intervenção foi
de 2 semanas a 5 anos. A mensuração do CS foi feita por meio de questionários de auto-relato com IPAQ; CESS; SIT-Q7d; 7-day physical activity recall; Intensity
Physical Activity Log; pedômetros com StepWatch e Mi-Band Xiaomi; softwares para computadores; aplicativos para smartphones; e também por meio de medidas
altamente precisas por acelerômetros ActivPAL3VT; ActiGraphGT3X; Active Style Pro HJA-350IT; Hookie AM 20 e Active Style Pro HJA-750C. Dentre as principais
estratégias de intervenção adotadas, identificamos que o aconselhamento presencial, telefônico ou on-line como o mais utilizado, em pelo menos 10 estudos. Sites,
software para computadores e aplicativos para smartphone foram utilizados em 7 estudos. As alterações ambientais como por exemplo a disponibilização de
pequenos pedais portáteis para aumentar o gasto energético durante tarefas tipicamente sedentárias ou a implantação de estações de trabalho ativas através de
mesas altas, também estão entre as principais estratégias; assim como a utilização de métodos educativos (palestras, workshops, folhetos, etc).

CONCLUSOES
A intervenção de aconselhamento é uma estratégia efetiva que tem sido explorada mundialmente para reduzir o CS de adultos com diferentes perspectivas como
plataformas on-line, palestras e orientações presenciais e por telefone.
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TITULO Abordagem endodôntica em dentes com calcificação pulpar

INTRODUCAO

O tratamento endodôntico tem como principal objetivo a limpeza, modelagem e obturação do sistema de canais radiculares, com a finalidade de manter o elemento
dental na cavidade oral, contudo, algumas dificuldades podem se apresentar durante o tratamento, uma delas é a calcificação pulpar. Ela pode ser a resposta pulpar
a um trauma, caracterizada por rápida deposição de tecido duro dentro do espaço do canal (Shi, et al 2017). Outras causas podem ser: lesões de cárie extensa, má
oclusão e iatrogenias. (Teles 2012)

OBJETIVOS Este trabalho teve por objetivo revisar que tipos de abordagens de tratamentos podem ser úteis nos casos de calcificação pulpar.

METODOLOGIA
Para o trabalho foi realizada uma pesquisa nas plataformas PubMed, Scielo e Google Acadêmico usando as palavras chave calcificação dental, calcificação pulpar e
Endoguide.

RESULTADOS

A calcificação pulpar conhecida também como metamorfose calcificada pode ser a resposta pulpar ao trauma caracterizada por rápida deposição de tecido duro
dentro do espaço do canal; (Shi et al, 2017). Uma forma de auxílio para para a localização e exploração de canais calcificados é o uso de microscópio operatório e de
pontas ultrassônicas (Valdivia et al, 2015). A técnica do guia Endodôntico (Endoguide) teve um acesso preciso e com baixo risco de perfuração do canal radicular.
Mostrou-se muito valiosa e uma ferramenta capaz de acessar um canal parcial ou totalmente calcificado. Mas há limitações dessa técnica por causa da anatomia de
dentes com raízes curvas ou severamente curvas (TELES 2012).

CONCLUSOES
Novas tecnologias tem sido muito eficazes na manipulação de canais calcificados, como o uso de ultrassom, microscópio operatório e o Endoguide, mas novos
estudos ainda são necessários.
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TITULO FATORES QUE INFLUENCIAM O NÚMERO DE CASOS DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA POPULAÇÃO IDOSA: REVISÃO INTEGRATIVA

INTRODUCAO

O aumento da expectativa de vida é um evento global, e essa mudança da transição demográfica decorre, principalmente, do avanço da medicina e práticas de
cuidado. No Brasil, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos são consideradas idosas e representam 13% da população total do país. A maior longevidade
permitiu muitos benefícios aos idosos, como prolongamento da vida sexual, contudo, caso praticado de modo inseguro, há maior vulnerabilidade a infecções
sexualmente transmissíveis (IST). Hepatite B e AIDS são exemplos de IST cujo número de casos aumentou nos últimos anos. Dessa forma, a adoção de
comportamento de risco pode ser considerada um dos principais fatores para o aumento de IST na população idosa. Um olhar humanizado dos profissionais da
saúde aos idosos, apoiar a população idosa com relação ao autocuidado e fornecer informações e aconselhamentos sobre o assunto em questão são exemplos de
métodos contribuintes à proteção do idoso frente à possibilidade de contração de IST.

OBJETIVOS Caracterizar e apresentar os fatores influenciadores do número de casos de IST em idosos.

METODOLOGIA

O estudo configura uma revisão integrativa sobre infecções sexualmente transmissíveis entre a população idosa, os principais fatores de risco relacionados e os
fatores associados à sua alta ocorrência. A coleta de dados para a presente pesquisa foi efetuada pelas bases de dados PubMed e Scielo, no período 2015 a 2020.
Os descritores escolhidos foram “IST/DST”, “Idoso”, “Fatores de risco” e “Expectativa de vida”. Como critério de inclusão, foram selecionados pesquisa com pessoas
acima de 50 anos. Após a triagem dos artigos, houve análise dos dados pelos pesquisadores e informações importantes foram compiladas em um quadro.

RESULTADOS

A vulnerabilidade é embasada em três cenários: vulnerabilidade individual, social e prática. Com relação à população idosa, essa atravessa as três perspectivas de
vulnerabilidade, pela falta de abordagem sobre questões de sexualidade. Essa carência de esclarecimentos origina o central fator de risco para contração de IST em
idosos, a prática de sexo desprotegido. Ademais, outro fator de risco é a fisiologia do envelhecimento, visto decréscimo das imunidades celular e humoral. O olhar
inferior da sociedade para a atividade sexual dos idosos acarreta o não diálogo sobre sexualidade entre profissional da saúde e pessoa idosa. Isto posto, afastar
preconceitos retrógrados corrobora para o progresso do amparo à essa população.

CONCLUSOES
A prática sexual não aumenta a vulnerabilidade dos idosos em relação às infecções sexualmente transmissíveis, mas sim a prática sexual desprotegida, juntamente
à falta de informação e acolhimento.
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TITULO FATORES QUE INFLUENCIAM O NÚMERO DE CASOS DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NA POPULAÇÃO IDOSA: REVISÃO INTEGRATIVA

INTRODUCAO

O aumento da expectativa de vida é um evento global, e essa mudança da transição demográfica decorre, principalmente, do avanço da medicina e práticas de
cuidado. No Brasil, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos são consideradas idosas e representam 13% da população total do país. A maior longevidade
permitiu muitos benefícios aos idosos, como prolongamento da vida sexual, contudo, caso praticado de modo inseguro, há maior vulnerabilidade a infecções
sexualmente transmissíveis (IST). Hepatite B e AIDS são exemplos de IST cujo número de casos aumentou nos últimos anos. Dessa forma, a adoção de
comportamento de risco pode ser considerada um dos principais fatores para o aumento de IST na população idosa. Um olhar humanizado dos profissionais da
saúde aos idosos, apoiar a população idosa com relação ao autocuidado e fornecer informações e aconselhamentos sobre o assunto em questão são exemplos de
métodos contribuintes à proteção do idoso frente à possibilidade de contração de IST.

OBJETIVOS Caracterizar e apresentar os fatores influenciadores do número de casos de IST em idosos.

METODOLOGIA

O estudo configura uma revisão integrativa sobre infecções sexualmente transmissíveis entre a população idosa, os principais fatores de risco relacionados e os
fatores associados à sua alta ocorrência. A coleta de dados para a presente pesquisa foi efetuada pelas bases de dados PubMed e Scielo, no período 2015 a 2020.
Os descritores escolhidos foram “IST/DST”, “Idoso”, “Fatores de risco” e “Expectativa de vida”. Como critério de inclusão, foram selecionados pesquisa com pessoas
acima de 50 anos. Após a triagem dos artigos, houve análise dos dados pelos pesquisadores e informações importantes foram compiladas em um quadro.

RESULTADOS

A vulnerabilidade é embasada em três cenários: vulnerabilidade individual, social e prática. Com relação à população idosa, essa atravessa as três perspectivas de
vulnerabilidade, pela falta de abordagem sobre questões de sexualidade. Essa carência de esclarecimentos origina o central fator de risco para contração de IST em
idosos, a prática de sexo desprotegido. Ademais, outro fator de risco é a fisiologia do envelhecimento, visto decréscimo das imunidades celular e humoral. O olhar
inferior da sociedade para a atividade sexual dos idosos acarreta o não diálogo sobre sexualidade entre profissional da saúde e pessoa idosa. Isto posto, afastar
preconceitos retrógrados corrobora para o progresso do amparo à essa população.

CONCLUSOES
A prática sexual não aumenta a vulnerabilidade dos idosos em relação às infecções sexualmente transmissíveis, mas sim a prática sexual desprotegida, juntamente
à falta de informação e acolhimento.

REFERENCIAS

Dornelas Neto J, Nakamura AS, Cortez LER, Yamaguchi MU. Doenças sexualmente transmissíveis em idosos: uma revisão sistemática. Ciência (#38) Saúde Coletiva.
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TITULO ANÁLISE DE ADOLESCENTES GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

INTRODUCAO

A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública, estima-se que 16 milhões de adolescentes, entre 15 e 19 anos, engravidam todos os anos no mundo.
Durante a adolescência, as transformações emocionais e físicas são acentuadas e provocam comportamentos muitas vezes inconsequentes em relação às decisões
e escolhas. Além disso, observa-se que a gravidez precoce associada a situações de desamparo, baixo educação, violência e drogadição aumentam, em muito, o
numero de gestações e risco de mortalidade materna e neonatal. Nesse contexto, a discussão sobre gravidez precoce tem sido frequente e mostra-se relevante
entre os profissionais de atenção básica, principalmente nessas populações vulneráveis que utilizam a rede básica de saúde. Essa discussão, em termos de saúde
publica, busca alternativas que envolvem amparo às adolescentes que se tornam mães e para seus filhos.

OBJETIVOS Compreender a situação de vulnerabilidade social de adolescentes gestantes que dependem da atenção primária à saúde.

METODOLOGIA
Esse estudo preliminar envolve a revisão de literatura sobre aspectos de vulnerabilidade apresentada por gestantes adolescentes. A coleta foi realizada nas bases
de dados PubMed e Scielo, no período de agosto a setembro de 2020, incluindo nove artigos publicados nos anos de 2016 a 2020. As palavras chaves utilizadas
foram vulnerabilidade; gestação na adolescência; adolescentes grávidas.

RESULTADOS

Observa-se que, entre os artigos que compuseram a revisão preliminar, o objetivo comum entre eles foi identificar os fatores determinantes de vulnerabilidade para
gestação precoce, entre as populações atendidas pela atenção primária à saúde. Salientando que, normalmente, este público apresenta uma vulnerabilidade mais
predominante. Dessa forma, identifica-se também que os principais indicadores de vulnerabilidades envolvem categorias individuais e sociais. Entre as categorias
individuais, a baixa idade (15 a 19 anos) caracterizando imaturidade, principalmente em relação a tomadas de decisão (inicio da vida sexual, não uso de
preservativos e associação ao uso de drogas e álcool) influenciam a gestação precoce. Os aspectos sociais referenciados foram hipersexualização infantil, baixa
condição sócia econômica, baixa escolaridade ou aderência à escola, estrutura familiar comprometida, com rede de suporte/ apoio deficitária.

CONCLUSOES
Abordando a gestação na adolescência, observa-se que são inúmeros os determinantes de vulnerabilidade, tanto individuais quanto sociais. O que reforça a
nnecessidade de intervenções voltadas às adolescente, sua família e comunidade no empoderamento destes; além da consciência do que interferem no
comportamento pessoal e do grupo que estão inseridas.

REFERENCIAS

1. Ávalos DS, Recalde F, Cristaldo C, Puma AC, López P, Carbonell LA. Estrategia de unidades de salud familiar: su impacto em la tasa de embarazo em adolescentes
em Paraguay. Rev Panam Salud Publica. 2018. 2. Silva JLP, Surita FG. Gravidez na adolescência – um desafio além das políticas públicas de saúde. Rev Bras Ginecol
Obstet. 2017, 39(2): 41-43. 3. Cabral CS, Brandão ER. Gravidez na adolescência, iniciação sexual e gênero: perspectivas em disputa. Cad. Saúde Pública. 2020, 36(8).
4. Nascimento MS, Lippi UG, Santos AS. Vulnerabilidade social e individual e a gravidez na adolescência. Rev Enferm Atenção Saúde. 2018, 7(1):15-29.
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TITULO Cuidados odontológicos em crianças hospitalizadas: uma revisão de literatura

INTRODUCAO
A internação em hospitais é um evento atípico na vida dos pacientes, principalmente quando se trata de crianças. A interrupção da rotina para os pacientes infantis
se torna um grande desafio devido ao desconforto gerado no ambiente em que elas são inseridas repentinamente, tudo isso faz com que a higiene oral não se torne
uma prioridade durante o seu período de permanência no hospital.

OBJETIVOS O objetivo do presente estudo é demonstrar a importância da saúde bucal em crianças hospitalizadas.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura utilizando as seguintes bases de dados: Google Scholar, SciELO - The Scientific Electronic Library Online, BVS - Biblioteca
Virtual em Saúde Brasil e PubMed, utilizando os principais descritores relacionados à saúde bucal, crianças e hospitalização. Foram elegíveis para a presente revisão
estudos qualitativos e quantitativos, publicados entre janeiro de 2000 a setembro de 2020.

RESULTADOS

21 artigos foram incluídos nesta revisão. Os principais achados revelaram que a educação sobre saúde bucal e o contato dos pais com a equipe de profissionais,
geram uma atenção humanizada para a criança possibilitando uma cooperação mais efetiva. Com isso, obtém-se uma atenção maior voltada para o cuidado da
saúde bucal, facilitando a eliminação de microrganismos provenientes da cavidade oral, que podem influenciar na saúde geral. Estudos realizados notam que a
causa mais comum da internação infantil são as doenças respiratórias, dando ênfase na pneumonia aspirativa. O acúmulo de biofilme influenciará o agravamento
dessa doença, pois através da secreção gerada, as bactérias gram-negativas podem ser aspiradas e agravar o quadro já estabelecido. Somados a esse fator,
também é possível constatar que a alimentação, remédios que contém sacarose e a baixa higienização bucal, influenciam diretamente no acúmulo de biofilme e
consequentemente na doença cárie. Os estudos evidenciaram também, a falta de capacitação dos profissionais e assentimento da equipe hospitalar na tomada de
medidas preventivas em saúde bucal, como o supervisionamento da higiene bucal das crianças e instrução dos mesmos.

CONCLUSOES
Portanto, demonstra-se que o cirurgião – dentista tem papel fundamental nos cuidados do âmbito hospitalar, para promoção de procedimentos profilácticos,
terapêuticos e instrutivos para crianças e responsáveis, garantindo-se assim a manutenção da saúde bucal e geral do paciente infantil.

REFERENCIAS

1. RODRIGUES, A. L. S; MALACHIAS, R. C.; PACHECOO, C. M. F. A importância da saúde bucal em pacientes hospitalizados: Uma revisão. Rev. Odontol. Univ. Cid. São
Paulo, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 243-248, set./2017. Disponível em: (#60)http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/revistadaodontologia/article/view/629/587(#62).
Acesso em: 20 de jun. de 2020. 2. TEIXEIRA, P. J. Z. et al. Pneumonia associada à ventilação mecânica: impacto da multirresistência bacteriana na morbidade e
mortalidade. Jornal Brasileiro Pneumologia, Porto Alegre, v. 30, n. 6, p. 540-548, nov./2004. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v30n6/a09v30n6.pdf.
Acesso em: 5 jul. 2020. 3. PEDRAZA, D. F.; ARAUJO, E. M. N. D. Internações das crianças brasileiras menores de cinco anos: revisão sistemática da literatura.
Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 26, n. 1, p. 169-182, mar./2017. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v26n1/2237-9622-ess-26-01-00169.pdf. Acesso
em: 3 jul. 2020.

Página 1121



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11875 Ciências da Saúde 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3628647 - FERNANDA EMETERIO PINTOR 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Gabriela Sá Oliveira

TITULO Cuidados odontológicos em crianças hospitalizadas: uma revisão de literatura

INTRODUCAO
A internação em hospitais é um evento atípico na vida dos pacientes, principalmente quando se trata de crianças. A interrupção da rotina para os pacientes infantis
se torna um grande desafio devido ao desconforto gerado no ambiente em que elas são inseridas repentinamente, tudo isso faz com que a higiene oral não se torne
uma prioridade durante o seu período de permanência no hospital.

OBJETIVOS O objetivo do presente estudo é demonstrar a importância da saúde bucal em crianças hospitalizadas.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura utilizando as seguintes bases de dados: Google Scholar, SciELO - The Scientific Electronic Library Online, BVS - Biblioteca
Virtual em Saúde Brasil e PubMed, utilizando os principais descritores relacionados à saúde bucal, crianças e hospitalização. Foram elegíveis para a presente revisão
estudos qualitativos e quantitativos, publicados entre janeiro de 2000 a setembro de 2020.

RESULTADOS

21 artigos foram incluídos nesta revisão. Os principais achados revelaram que a educação sobre saúde bucal e o contato dos pais com a equipe de profissionais,
geram uma atenção humanizada para a criança possibilitando uma cooperação mais efetiva. Com isso, obtém-se uma atenção maior voltada para o cuidado da
saúde bucal, facilitando a eliminação de microrganismos provenientes da cavidade oral, que podem influenciar na saúde geral. Estudos realizados notam que a
causa mais comum da internação infantil são as doenças respiratórias, dando ênfase na pneumonia aspirativa. O acúmulo de biofilme influenciará o agravamento
dessa doença, pois através da secreção gerada, as bactérias gram-negativas podem ser aspiradas e agravar o quadro já estabelecido. Somados a esse fator,
também é possível constatar que a alimentação, remédios que contém sacarose e a baixa higienização bucal, influenciam diretamente no acúmulo de biofilme e
consequentemente na doença cárie. Os estudos evidenciaram também, a falta de capacitação dos profissionais e assentimento da equipe hospitalar na tomada de
medidas preventivas em saúde bucal, como o supervisionamento da higiene bucal das crianças e instrução dos mesmos.

CONCLUSOES
Portanto, demonstra-se que o cirurgião – dentista tem papel fundamental nos cuidados do âmbito hospitalar, para promoção de procedimentos profilácticos,
terapêuticos e instrutivos para crianças e responsáveis, garantindo-se assim a manutenção da saúde bucal e geral do paciente infantil.

REFERENCIAS

1. RODRIGUES, A. L. S; MALACHIAS, R. C.; PACHECOO, C. M. F. A importância da saúde bucal em pacientes hospitalizados: Uma revisão. Rev. Odontol. Univ. Cid. São
Paulo, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 243-248, set./2017. Disponível em: (#60)http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/revistadaodontologia/article/view/629/587(#62).
Acesso em: 20 de jun. de 2020. 2. TEIXEIRA, P. J. Z. et al. Pneumonia associada à ventilação mecânica: impacto da multirresistência bacteriana na morbidade e
mortalidade. Jornal Brasileiro Pneumologia, Porto Alegre, v. 30, n. 6, p. 540-548, nov./2004. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v30n6/a09v30n6.pdf.
Acesso em: 5 jul. 2020. 3. PEDRAZA, D. F.; ARAUJO, E. M. N. D. Internações das crianças brasileiras menores de cinco anos: revisão sistemática da literatura.
Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 26, n. 1, p. 169-182, mar./2017. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v26n1/2237-9622-ess-26-01-00169.pdf. Acesso
em: 3 jul. 2020.
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TITULO Ameloblastoma: tratamento atual considerando a nova classificação da OMS

INTRODUCAO

Os tumores odontogênicos compreendem um grupo complexo de lesões, de diversos tipos histopatológicos e comportamentos clínicos. O ameloblastoma encontra-
se nesse grupo, sendo o mais comum dos tumores de origem epitelial e, destes, representa cerca de 11% a 18%l. Apresenta um curso benigno de desenvolvimento,
crescimento lento e assintomático, o que leva a um diagnóstico tardio, porém é agressivo e localmente invasivo. Segundo a nova classificação da OMS há três
variantes denominadas: "ameloblastoma" (antigo ameloblastoma sólido ou multicístico), ameloblastoma unicístico e ameloblastoma periférico ou extraósseo.

OBJETIVOS
Apresentar as novas considerações sobre as formas de tratamento do ameloblastoma, considerando-se a classificação atual e os elementos envolvidos nessa
escolha.

METODOLOGIA
Foram levantados os trabalhos da literatura que apresentam a nova classificação e as condutas de tratamento do ameloblastoma valendo-se de bases de dados
PubMed, MEDLINE e LILACS, compreendendo o período de 2010 a 2019.

RESULTADOS

Existem na literatura muitas contradições e debates relacionados ao tratamento do ameloblastoma, denotando, na realidade, duas vertentes de tratamento: o radical,
que implica na remoção cirúrgica da área da lesão com extensa margem de segurança, que envolve, a ressecção total da mandíbula (geralmente o sítio mais comum
de progressão, removendo todo o lado onde a lesão se desenvolveu) e o conservador (remoção apenas da lesão), sendo o primeiro o mais preconizado. O
ameloblastoma apresenta grande capacidade de infiltração no tecido ósseo adjacente, assim uma abordagem conservadora pode resultar em restos celulares
tumorais no sítio cirúrgico, resultando em altas taxas de recidiva. Contudo, a variante clínica unicística do ameloblastoma, exceto o subtipo histológico "mural",
apresenta menor agressividade e é tratada de forma conservadora por meio de enucleação e curetagem da lesão; a marsupialização e descompressão é uma das
formas de resolução mais conservadora, pois reduz-se o da tamanho da lesão e possibilita-se a neoformação óssea. Após a regressão, complementa-se a técnica da
marsupialização, com a enucleação, curetagem e/ou crioterapia. Em pacientes pediátricos e em lesões iniciais, independentemente, da variação clínica, é indicada a
abordagem conservadora, de forma a preservar estruturas ósseas e evitar ou, ao menos, adiar uma cirurgia invasiva e, consequentemente, sequelas para o paciente.

CONCLUSOES

O ameloblastoma, embora seja considerado neoplasia benigna, apresenta crescimento infiltrativo semelhante a uma neoplasia maligna. Logo, o tratamento é
discutido e divide opiniões. É necessária uma análise individual de cada caso, para traçar um plano de tratamento e escolher a técnica adequada. A escolha do
tratamento e o prognóstico estão na dependência de: idade do paciente, tipo histológico, tempo de progressão, localização, proximidade de estruturas anatômicas,
ruptura da cortical óssea e condições sistêmicas do paciente.

REFERENCIAS
1. Martins, L.L.P.R. Ameloblastoma: perspectivas no diagnóstico e tratamento. Tese de Mestrado Integrado. Porto, Portugal, 2018. 2. Silva, F.F.F. et al. A
marsupialização como alternativa de tratamento para ameloblastoma unicístico - uma revisão de literatura. JOAC, v.2, n.2, 2016. 3. Tolentino, E.S. Nova classificação
da OMS para tumores odontogênicos: o que mudou? RFO., v.23, n.1, p.119-123, jan./abr. 2018.
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TITULO PERSPECTIVAS NAS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE EM ÉPOCA DE PANDEMIA DE COVID 19

INTRODUCAO

A tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas com maior mortalidade e com milhares de novos casos registrados anualmente. A incidência global da doença
apresenta sinais de decréscimo ou estabilidade na maioria das regiões do mundo desde 2003, sendo que entre os 30 países com maior número de casos, o Brasil
encontra-se em 20º lugar e notifica aproximadamente 72.000 novos casos por ano. Como estratégia para eliminar a TB, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
propõe a universalização do acesso de qualidade ao diagnóstico e ao tratamento, a redução dos fatores socioeconômicos associados à doença e a proteção da
população vulnerável. Entretanto, a atual demanda dos serviços de saúde frente a Pandemia de Covid 19, pode ter influenciado o controle da TB.

OBJETIVOS Discutir as perspectivas das ações voltadas ao controle da tuberculose em época de Pandemia de Covid 19.

METODOLOGIA
Revisão integrativa sobre as perspectivas da tuberculose frente às mudanças na dinâmica e acesso à saúde provocada pela pandemia de Covid 19. Foram
analisados artigos, resenhas e opiniões publicados em 2020, na Pubmed e Scielo, apontando o panorama da doença frente à situação. A coleta dos dados ocorreu
entre agosto e setembro de 2020.

RESULTADOS

A tuberculose continua sendo uma das principais causas de morte, sendo a maior carga suportada por comunidades com desafios socioeconômicos e pessoas que
trabalham e vivem em locais de alto risco, pobres e marginalizados. População esta que apresenta grande risco com a pandemia. Observa-se que, de modo geral, o
tratamento e a prevenção da tuberculose esta sendo afetados pelo esgotamento dos serviços dos sistemas de saúde fragilizados pelas demandas da pandemia de
Covid 19 e também por medidas de resposta (isolamento social, direcionamento dos exames, medicação e leitos para Covid 19, por exemplo) que limitam as
atividades programáticas usuais, afetando as rotinas de cuidado. Sugere-se que a interrupção, mesmo que por pouco tempo, nos serviços de diagnostico e
tratamento da tuberculose pode levar à perda adicional de vidas nos próximos cinco anos.

CONCLUSOES
Dado o atual cenário de pandemia da Covid-19 e toda a modificação social que ela resultou, diminuição do fluxo e acompanhamento nas unidades de saúde, infere-
se um aumento de casos de TB não diagnosticados bem como diminuição do tratamento e cura da doença. Traduzindo-se no comprometimento significativo dos
índices da Tb em 2020 e nos anos seguintes.

REFERENCIAS

Hogan AB, Jewell BL, Sherrard-Smith E, Vesga JF et al. Potential impact of the COVID-19 pandemic on HIV, tuberculosis, and malaria in low-income and middle-
income countries: a modelling study. The Lancet, 2020; 8: e1132-41. Cola JP, Prado TN, Sales CMM, Maciel ELN. Estratégia Saúde da Família e determinantes para o
tratamento diretamente observado da tuberculose no Brasil: estudo transversal com dados do sistema de vigilância, 2014-2016. Epidemiol Serv Saúde [preprint].
2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1679-49742020000500010 Melo MC, Barroz H, Donalisio MR. Tendência Temporal da Tuberculose no Brasil. Cad.
Saúde Pública 2020; 36(6): 1- 14.
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TITULO PERSPECTIVAS NAS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE EM ÉPOCA DE PANDEMIA DE COVID 19

INTRODUCAO

A tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas com maior mortalidade e com milhares de novos casos registrados anualmente. A incidência global da doença
apresenta sinais de decréscimo ou estabilidade na maioria das regiões do mundo desde 2003, sendo que entre os 30 países com maior número de casos, o Brasil
encontra-se em 20º lugar e notifica aproximadamente 72.000 novos casos por ano. Como estratégia para eliminar a TB, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
propõe a universalização do acesso de qualidade ao diagnóstico e ao tratamento, a redução dos fatores socioeconômicos associados à doença e a proteção da
população vulnerável. Entretanto, a atual demanda dos serviços de saúde frente a Pandemia de Covid 19, pode ter influenciado o controle da TB.

OBJETIVOS Discutir as perspectivas das ações voltadas ao controle da tuberculose em época de Pandemia de Covid 19.

METODOLOGIA
Revisão integrativa sobre as perspectivas da tuberculose frente às mudanças na dinâmica e acesso à saúde provocada pela pandemia de Covid 19. Foram
analisados artigos, resenhas e opiniões publicados em 2020, na Pubmed e Scielo, apontando o panorama da doença frente à situação. A coleta dos dados ocorreu
entre agosto e setembro de 2020.

RESULTADOS

A tuberculose continua sendo uma das principais causas de morte, sendo a maior carga suportada por comunidades com desafios socioeconômicos e pessoas que
trabalham e vivem em locais de alto risco, pobres e marginalizados. População esta que apresenta grande risco com a pandemia. Observa-se que, de modo geral, o
tratamento e a prevenção da tuberculose esta sendo afetados pelo esgotamento dos serviços dos sistemas de saúde fragilizados pelas demandas da pandemia de
Covid 19 e também por medidas de resposta (isolamento social, direcionamento dos exames, medicação e leitos para Covid 19, por exemplo) que limitam as
atividades programáticas usuais, afetando as rotinas de cuidado. Sugere-se que a interrupção, mesmo que por pouco tempo, nos serviços de diagnostico e
tratamento da tuberculose pode levar à perda adicional de vidas nos próximos cinco anos.

CONCLUSOES
Dado o atual cenário de pandemia da Covid-19 e toda a modificação social que ela resultou, diminuição do fluxo e acompanhamento nas unidades de saúde, infere-
se um aumento de casos de TB não diagnosticados bem como diminuição do tratamento e cura da doença. Traduzindo-se no comprometimento significativo dos
índices da Tb em 2020 e nos anos seguintes.

REFERENCIAS

Hogan AB, Jewell BL, Sherrard-Smith E, Vesga JF et al. Potential impact of the COVID-19 pandemic on HIV, tuberculosis, and malaria in low-income and middle-
income countries: a modelling study. The Lancet, 2020; 8: e1132-41. Cola JP, Prado TN, Sales CMM, Maciel ELN. Estratégia Saúde da Família e determinantes para o
tratamento diretamente observado da tuberculose no Brasil: estudo transversal com dados do sistema de vigilância, 2014-2016. Epidemiol Serv Saúde [preprint].
2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s1679-49742020000500010 Melo MC, Barroz H, Donalisio MR. Tendência Temporal da Tuberculose no Brasil. Cad.
Saúde Pública 2020; 36(6): 1- 14.
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TITULO INTERAÇÃO FÁRMACO-ALVO: APLICAÇÃO DE ANCORAMENTO MOLECULAR DA QUERCETINA SOBRE A CICLOOXIGENASE II

INTRODUCAO
A quercetina é o principal flavonóide presente na dieta humana, e apresenta significativa ação anti-inflamatória. A cicloxigenase-2 (COX-2) é uma enzima-chave na
biossíntese de mediadores proinflamatórios, responsáveis pelos sinais cardinais da inflamação: dor, rubor, calor, edema e perda da função. Isto torna a COX-2 um
dos principais alvos envolvidos na ação de anti-inflamatórios e, portanto, esta enzima pode eventualmente estar envolvida na ação anti-inflamatória da quercetina.

OBJETIVOS Avaliar o potencial de inibição de COX-2 pela quercetina através de ancoramento molecular, propondo um modelo de interação ligante-alvo.

METODOLOGIA

As interações entre a quercetina e a cicloxigenase-2 foram simuladas por ancoramento molecular no programa ArgusLab, utilizando a estrutura cristalográfica da
cicloxigenase-2 (código PDB: 1CX2). A construção e otimização da estrutura da quercetina foi realizada no mesmo programa. Para a validação do método, realizou-
se o redocking do celecoxibe, variando-se o tamanho do grid e utilizando-se como valor de corte de RMSD (Root Mean Square Deviation - Desvio da raiz quadrada
média) 2 Å.

RESULTADOS

Após a validação do método, foi selecionado para o ancoramento da quercetina o grid (15,75X15,75X15,75), que resultou no menor RMSD (1,24 Â). O ancoramento
do flavonoide forneceu 27 conformações espaciais, sendo selecionada para análise a conformação de menor energia de interação, que correspondeu a -8.32452
kcal/mol. O valor negativo de energia livre sugere que a interação ligante-alvo é termodinamicamente favorável. Adicionalmente, o valor de energia encontrado para o
celecoxibe foi inferior à quercetina (-10.3401), sugerindo que o fármaco pode apresentar maior afinidade com o alvo do que o flavonóide.

CONCLUSOES
Com base na energia de interação, é possível pressupor que a atividade anti-inflamatória da quercetina pode estar envolvida com a inibição da COX-2. Entretanto, um
ensaio de inibição enzimática é necessário para confirmar o mecanismo proposto. Perspectivas do estudo incluem analisar as interações moleculares, distâncias
interatômicas, entre quercetina e os aminoácidos do sítio catalítico COX-2, identificando os grupos funcionais importantes para a interação.

REFERENCIAS

BARREIRO, E. J. et al. Modelagem Molecular: Uma Ferramenta para o Planejamento Racional de Fármacos em Química Medicinal. Química Nova, v. 20, n. 3, p. 300–
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TITULO Desenvolvimento de gel com extrato de mastruz (Chenopodium ambrosioides L.)

INTRODUCAO

Chenopodium ambrosioides L. Conhecida como mastruz ou erva-de-santa-maria apresenta distribuição ampla pelo país, sendo considerada pela Organização
Mundial da Saúde uma das espécies mais utilizada na medicina popular. É utilizada na forma de chás e cataplasmas para problemas inflamatórios, contusões,
tratamento da dor, infecções pulmonares, anti-helmíntico e antifúngico. Esta planta faz parte da lista do Renisus, plantas de interesse para o SUS. Na literatura são
descritas as atividades antiparasitária, antioxidante, antiinflamatória, antifúngica e antimicrobiana, cicatrizante e antinonciceptiva. Apesar do amplo uso o mastruz
não apresenta monografia na farmacopeia brasileira e não consta do memento fitoterápico. Devido a suas propriedades cicatrizantes, antiinflamatórias e
antinociceptivas o desenvolvimento de formulações para uso tópico seriam de grande interesse. Para a obtenção de um fitoterápico seguro e eficaz se faz
necessário caracterizar a espécie e a droga vegetal e padronizar o extrato a ser utilizado. Garantindo a eficácia e segurança do produto desenvolvido.

OBJETIVOS Desenvolver gel com propriedades antiinflamatórias e cicatrizantes com extrato hidroetanólico de mastruz (Chenopodium ambrosioides L.).

METODOLOGIA

Partes aéreas de Chenopodium ambrosioides L. foram coletadas de cultivo próprio da cidade de Teotônio Vilela no estado de Alagoas. As amostras foram
transportadas para São Paulo, caracterizadas e secas a temperatura ambiente. O extrato hidroetanólico foi preparado por maceração dinâmica e padronizado em
suas características físicas e químicas. Com o extrato padronizado foram desenvolvidos géis com 10% do extrato. Foram desenvolvidos um gel de carbopol e gel de
Natrosol. As características físicas foram avaliadas e uma das formulações foi selecionada.

RESULTADOS

Os ensaios de triagem fitoquímica nas folhas mostraram a presença de fenóis, taninos e flavonoides e óleo essencial. Teor de umidade foi de 14,6% e as cinzas de
3,0%. Foi obtido o perfil cromatográfico por cromatografia em camada delgada. O extrato hidroalcóolico apresentou um pH ácido, e teor de 933mg/mL de
flavonóides totais expressos como quercetina. Foram desenvolvidos os géis com 10% de extrato, ambos se apresentaram como formulações consistentes de
comportamento pseudoplástico com tixotropia. O gel de natrosol apresentou brilho, coloração verde escuro, boa espalhabilidade, e pH 5,0. O gel de carbopol com
menos brilho, coloração verde claro e a aparência menos agradável. O gel de natrosol apresentou melhor estabilidade.

CONCLUSOES
Foi desenvolvido um gel de mastruz a 10% para uso como cicatrizante e antiinflamatório com características organolépticas e físicas aceitáveis. Estudos posteriores
devem ser realizados para avaliação da eficácia do produto.

REFERENCIAS
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Gulbenkian, 2001. SÁ, Rafaela. Estudo farmacognóstico de Chenopodium ambrosioides L. (Chenopodiaceae). Dissertação (Pós-Graduação) – Universidade Federal
de Pernambuco. 2013 TRIVELLATO GRASSI, L., MALHEIROS, A., MEYRE-SILVA, C. et.al. From popular use to pharmacological validation: A study of the anti-
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TITULO Leiomiossarcoma intestinal em felino- Relato de caso

INTRODUCAO

As neoplasias do trato gastrointestinal não são tão frequentes em pequenos animais, sendo representados por apenas 2% dos tumores detectados. O linfoma é a
neoplasia gastrointestinal mais comum da espécie felina, seguido pelos adenocarcinomas. O leiomiossarcoma é um tumor maligno do músculo liso de crescimento
lento, localmente invasivo e que geralmente apresenta metástase lenta. Existem poucos relatos de leiomiossarcoma intestinal em felinos, e dos casos relatados
nenhuma predisposição racial foi identificada, mas os gatos com idade superior a 8 anos foram mais acometidos. Os sinais clínicos em sua maioria são
inespecíficos como êmese crônica, letargia, perda de peso, inapetência e em alguns casos uma massa abdominal podia ser palpada no exame físico. O tratamento
geralmente é a ressecção cirúrgica da neoplasia.

OBJETIVOS Relatar o caso de um leiomiossarcoma intestinal em felino, uma vez que, essa neoplasia é rara na espécie.

METODOLOGIA

Foi atendido pelo setor de clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro um felino, macho, sem raça definida, 1 ano,
3,6kg, com quadro de letargia, hiporexia , perda de peso progressiva e episódios eméticos há 3 semanas. Foi realizado ultrassonografia abdominal onde observou-se
em segmento jejunal intussuscepção associado a neoformação intestinal. O tratamento cirurgico foi instituido (enterectomia parcial) e biópsia incisional do
linfonodo jejunal. As amostras foram encaminhadas para analise no setor de patologia animal com o seguinte resultado: leiomiossarcoma intestinal pouco
diferenciado com metástase em linfonodo jejunal.

RESULTADOS

O seguinte relato mostrou o caso de um felino acometido por um leiomiossarcoma intestinal. Akhtardanesh (2011) refere que as neoplasias gastrointestinais
surgem mais comumente no intestino delgado em felinos, corroborando a localização anatômica da neoformação desse relato. Segundo Marks (2003) o
leiomiossarcoma intestinal em gatos foi relato com pouca frequência, sendo que em um estudo com 1129 casos de felinos acometidos com neoplasia intestinal,
apenas 14 (1,2%) foram diagnósticados com leiomiossarcoma.

CONCLUSOES
Esse relato descreve um gato com sinais inespecíficos, onde foi encontrado na ultrassonografia abdominal um processo de intussuscepção intestinal secundário a
neoformação. A neoformação foi removida cirurgicamente e a histologia sugeriu leiomiossarcoma. O paciente respondeu bem no pós-operatório e obteve resolução
clínica completa. Como há poucos relatos na literatura sobre a neoplasia o prognóstico é pouco conhecido.

REFERENCIAS

Akhtardanesh B, Saberi M, Derakhshanfar A. Gastric leiomyoma in a domestic shorthair cat. Comp Clin Path 2011; 20: 531–534. HART, Kirsty; BROWNLIE, Harriet
Brooks; OGDEN, Daniel; ATENCIA, Sabela. A case of gastric leiomyosarcoma in a domestic shorthair cat. Journal of feline medicine and surgery, [S. l.], p. 0000, 12 jul.
2018. DOI 10.1177/2055116918818912. Acesso em: 9 out. 2020. Marks SL. Update on feline gastrointestinal neoplasia. Proceedings of the 28th World Small Animal
Veterinary Association World Congress; 2003. Oct 24–27; Bangkok, Thailand. Rissetto K, Villamil JA, Selting KA, et al. Recent trends in feline intestinal neoplasia: an
epidemiologic study of 1,129 cases in the veterinary medical database from 1964 to 2004. J Am Anim Hosp Assoc 2011; 47: 28–36.
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TITULO Leiomiossarcoma intestinal em felino- Relato de caso

INTRODUCAO

As neoplasias do trato gastrointestinal não são tão frequentes em pequenos animais, sendo representados por apenas 2% dos tumores detectados. O linfoma é a
neoplasia gastrointestinal mais comum da espécie felina, seguido pelos adenocarcinomas. O leiomiossarcoma é um tumor maligno do músculo liso de crescimento
lento, localmente invasivo e que geralmente apresenta metástase lenta. Existem poucos relatos de leiomiossarcoma intestinal em felinos, e dos casos relatados
nenhuma predisposição racial foi identificada, mas os gatos com idade superior a 8 anos foram mais acometidos. Os sinais clínicos em sua maioria são
inespecíficos como êmese crônica, letargia, perda de peso, inapetência e em alguns casos uma massa abdominal podia ser palpada no exame físico. O tratamento
geralmente é a ressecção cirúrgica da neoplasia.

OBJETIVOS Relatar o caso de um leiomiossarcoma intestinal em felino, uma vez que, essa neoplasia é rara na espécie.

METODOLOGIA

Foi atendido pelo setor de clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro um felino, macho, sem raça definida, 1 ano,
3,6kg, com quadro de letargia, hiporexia , perda de peso progressiva e episódios eméticos há 3 semanas. Foi realizado ultrassonografia abdominal onde observou-se
em segmento jejunal intussuscepção associado a neoformação intestinal. O tratamento cirurgico foi instituido (enterectomia parcial) e biópsia incisional do
linfonodo jejunal. As amostras foram encaminhadas para analise no setor de patologia animal com o seguinte resultado: leiomiossarcoma intestinal pouco
diferenciado com metástase em linfonodo jejunal.

RESULTADOS

O seguinte relato mostrou o caso de um felino acometido por um leiomiossarcoma intestinal. Akhtardanesh (2011) refere que as neoplasias gastrointestinais
surgem mais comumente no intestino delgado em felinos, corroborando a localização anatômica da neoformação desse relato. Segundo Marks (2003) o
leiomiossarcoma intestinal em gatos foi relato com pouca frequência, sendo que em um estudo com 1129 casos de felinos acometidos com neoplasia intestinal,
apenas 14 (1,2%) foram diagnósticados com leiomiossarcoma.

CONCLUSOES
Esse relato descreve um gato com sinais inespecíficos, onde foi encontrado na ultrassonografia abdominal um processo de intussuscepção intestinal secundário a
neoformação. A neoformação foi removida cirurgicamente e a histologia sugeriu leiomiossarcoma. O paciente respondeu bem no pós-operatório e obteve resolução
clínica completa. Como há poucos relatos na literatura sobre a neoplasia o prognóstico é pouco conhecido.

REFERENCIAS

Akhtardanesh B, Saberi M, Derakhshanfar A. Gastric leiomyoma in a domestic shorthair cat. Comp Clin Path 2011; 20: 531–534. HART, Kirsty; BROWNLIE, Harriet
Brooks; OGDEN, Daniel; ATENCIA, Sabela. A case of gastric leiomyosarcoma in a domestic shorthair cat. Journal of feline medicine and surgery, [S. l.], p. 0000, 12 jul.
2018. DOI 10.1177/2055116918818912. Acesso em: 9 out. 2020. Marks SL. Update on feline gastrointestinal neoplasia. Proceedings of the 28th World Small Animal
Veterinary Association World Congress; 2003. Oct 24–27; Bangkok, Thailand. Rissetto K, Villamil JA, Selting KA, et al. Recent trends in feline intestinal neoplasia: an
epidemiologic study of 1,129 cases in the veterinary medical database from 1964 to 2004. J Am Anim Hosp Assoc 2011; 47: 28–36.
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TITULO Leiomiossarcoma intestinal em felino- Relato de caso

INTRODUCAO

As neoplasias do trato gastrointestinal não são tão frequentes em pequenos animais, sendo representados por apenas 2% dos tumores detectados. O linfoma é a
neoplasia gastrointestinal mais comum da espécie felina, seguido pelos adenocarcinomas. O leiomiossarcoma é um tumor maligno do músculo liso de crescimento
lento, localmente invasivo e que geralmente apresenta metástase lenta. Existem poucos relatos de leiomiossarcoma intestinal em felinos, e dos casos relatados
nenhuma predisposição racial foi identificada, mas os gatos com idade superior a 8 anos foram mais acometidos. Os sinais clínicos em sua maioria são
inespecíficos como êmese crônica, letargia, perda de peso, inapetência e em alguns casos uma massa abdominal podia ser palpada no exame físico. O tratamento
geralmente é a ressecção cirúrgica da neoplasia.

OBJETIVOS Relatar o caso de um leiomiossarcoma intestinal em felino, uma vez que, essa neoplasia é rara na espécie.

METODOLOGIA

Foi atendido pelo setor de clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro um felino, macho, sem raça definida, 1 ano,
3,6kg, com quadro de letargia, hiporexia , perda de peso progressiva e episódios eméticos há 3 semanas. Foi realizado ultrassonografia abdominal onde observou-se
em segmento jejunal intussuscepção associado a neoformação intestinal. O tratamento cirurgico foi instituido (enterectomia parcial) e biópsia incisional do
linfonodo jejunal. As amostras foram encaminhadas para analise no setor de patologia animal com o seguinte resultado: leiomiossarcoma intestinal pouco
diferenciado com metástase em linfonodo jejunal.

RESULTADOS

O seguinte relato mostrou o caso de um felino acometido por um leiomiossarcoma intestinal. Akhtardanesh (2011) refere que as neoplasias gastrointestinais
surgem mais comumente no intestino delgado em felinos, corroborando a localização anatômica da neoformação desse relato. Segundo Marks (2003) o
leiomiossarcoma intestinal em gatos foi relato com pouca frequência, sendo que em um estudo com 1129 casos de felinos acometidos com neoplasia intestinal,
apenas 14 (1,2%) foram diagnósticados com leiomiossarcoma.

CONCLUSOES
Esse relato descreve um gato com sinais inespecíficos, onde foi encontrado na ultrassonografia abdominal um processo de intussuscepção intestinal secundário a
neoformação. A neoformação foi removida cirurgicamente e a histologia sugeriu leiomiossarcoma. O paciente respondeu bem no pós-operatório e obteve resolução
clínica completa. Como há poucos relatos na literatura sobre a neoplasia o prognóstico é pouco conhecido.

REFERENCIAS

Akhtardanesh B, Saberi M, Derakhshanfar A. Gastric leiomyoma in a domestic shorthair cat. Comp Clin Path 2011; 20: 531–534. HART, Kirsty; BROWNLIE, Harriet
Brooks; OGDEN, Daniel; ATENCIA, Sabela. A case of gastric leiomyosarcoma in a domestic shorthair cat. Journal of feline medicine and surgery, [S. l.], p. 0000, 12 jul.
2018. DOI 10.1177/2055116918818912. Acesso em: 9 out. 2020. Marks SL. Update on feline gastrointestinal neoplasia. Proceedings of the 28th World Small Animal
Veterinary Association World Congress; 2003. Oct 24–27; Bangkok, Thailand. Rissetto K, Villamil JA, Selting KA, et al. Recent trends in feline intestinal neoplasia: an
epidemiologic study of 1,129 cases in the veterinary medical database from 1964 to 2004. J Am Anim Hosp Assoc 2011; 47: 28–36.
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TITULO Gravidez na adolescência: Uma revisão integrativa

INTRODUCAO
A adolescência trata-se de uma etapa da vida em que ocorrem a maturação sexual, o acirramento dos conflitos familiares e a formação e cristalização de atitudes,
valores e comportamentos que determinarão sua vida e na qual se inicia a cobrança de maiores responsabilidades e definição do campo profissional .A gravidez em
adolescentes tem implicações biológica, psicológica, social, econômica e cultural.

OBJETIVOS Investigar como a gravidez precoce impacta o emocional, o vínculo mãe-bebê, a vida acadêmica e/ou profissional das adolescentes.

METODOLOGIA
Foi utilizado o método de revisão integrativa desenvolvida seguindo as etapas: Formulação de objetivos gerais e específicos da pesquisa, definição de critérios de
inclusão e exclusão dos estudos usando como norteador nosso objetivo, leitura e definição de cada artigo selecionado e por fim, análise e discussão dos resultados.

RESULTADOS

Foram selecionados e revisados 20 artigos que tratavam do assunto “gravidez na adolescência”, diante dos resultados obtidos, visando os aspectos específicos da
revisão, em uma análise geral podemos ver o impacto que a gravidez precoce tem em vários aspectos na vida da adolescente. Na vida acadêmica e profissional,
pode resultar no abandono, adiamento dos estudos e/ou ingresso no mercado de trabalho ou desemprego. Como impacto emocional, com a descoberta da gravidez,
as adolescentes demonstraram despreparo para a nova realidade, medo e desespero, foi citado também sofrimento psíquico e baixa autovalorização e uma
expectativa negativa quanto ao futuro, e após a aceitação da nova realidade, as adolescentes demonstram que existe uma perspectiva positiva quanto ao futuro
acusando seus filhos como incentivo. No âmbito familiar, muitas famílias não tinham o hábito de conversar sobre sexo e/ou prevenção com seus filhos. Após a
descoberta da gravidez, em geral, primeiramente houve uma reação negativa, seguida de aceitação e apoio. A Respeito da relação mãe-bebê, os estudos apontaram
a presença da vontade de dar cuidado aos seus filhos, entretanto, em comparação com mães adultas, foi notada uma paciência reduzida, com prováveis
repercussões para o ambiente familiar; e ainda, menor responsividade as demandas de seus filhos.

CONCLUSOES

A descoberta da gravidez na adolescência resulta em sentimentos de medo, angústia, desespero, desvalia e uma perspectiva negativa quanto ao futuro. Outro fator
preocupante é a vida acadêmico/profissional das jovens que por vezes apresentam maiores desafios. No cuidado com a criança pode envolver impaciência e baixa
responsividade. Desta forma, considera-se relevante desenvolver precocemente recursos para lidar com demandas advindas das diversas áreas da vida, de modo
especial, a Sexualidade/Afetividade e a Acadêmico/profissional.

REFERENCIAS
1. DADOORIAN, Diana. Gravidez na adolescência: um novo olhar. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 23, n. 1, p. 84-91, Mar. 2003. 2. YAZLLE, Marta Edna Holanda
Diógenes. Gravidez na adolescência. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro , v. 28, n. 8, p. 443-445, Aug. 2006 . 3. Reis, J. S., (#38) Herz, E. J. (1987). Correlates
of adolescent parenting. Adolescence, 22 (87), 599-609.
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TITULO Gravidez na adolescência: Uma revisão integrativa

INTRODUCAO
A adolescência trata-se de uma etapa da vida em que ocorrem a maturação sexual, o acirramento dos conflitos familiares e a formação e cristalização de atitudes,
valores e comportamentos que determinarão sua vida e na qual se inicia a cobrança de maiores responsabilidades e definição do campo profissional .A gravidez em
adolescentes tem implicações biológica, psicológica, social, econômica e cultural.

OBJETIVOS Investigar como a gravidez precoce impacta o emocional, o vínculo mãe-bebê, a vida acadêmica e/ou profissional das adolescentes.

METODOLOGIA
Foi utilizado o método de revisão integrativa desenvolvida seguindo as etapas: Formulação de objetivos gerais e específicos da pesquisa, definição de critérios de
inclusão e exclusão dos estudos usando como norteador nosso objetivo, leitura e definição de cada artigo selecionado e por fim, análise e discussão dos resultados.

RESULTADOS

Foram selecionados e revisados 20 artigos que tratavam do assunto “gravidez na adolescência”, diante dos resultados obtidos, visando os aspectos específicos da
revisão, em uma análise geral podemos ver o impacto que a gravidez precoce tem em vários aspectos na vida da adolescente. Na vida acadêmica e profissional,
pode resultar no abandono, adiamento dos estudos e/ou ingresso no mercado de trabalho ou desemprego. Como impacto emocional, com a descoberta da gravidez,
as adolescentes demonstraram despreparo para a nova realidade, medo e desespero, foi citado também sofrimento psíquico e baixa autovalorização e uma
expectativa negativa quanto ao futuro, e após a aceitação da nova realidade, as adolescentes demonstram que existe uma perspectiva positiva quanto ao futuro
acusando seus filhos como incentivo. No âmbito familiar, muitas famílias não tinham o hábito de conversar sobre sexo e/ou prevenção com seus filhos. Após a
descoberta da gravidez, em geral, primeiramente houve uma reação negativa, seguida de aceitação e apoio. A Respeito da relação mãe-bebê, os estudos apontaram
a presença da vontade de dar cuidado aos seus filhos, entretanto, em comparação com mães adultas, foi notada uma paciência reduzida, com prováveis
repercussões para o ambiente familiar; e ainda, menor responsividade as demandas de seus filhos.

CONCLUSOES

A descoberta da gravidez na adolescência resulta em sentimentos de medo, angústia, desespero, desvalia e uma perspectiva negativa quanto ao futuro. Outro fator
preocupante é a vida acadêmico/profissional das jovens que por vezes apresentam maiores desafios. No cuidado com a criança pode envolver impaciência e baixa
responsividade. Desta forma, considera-se relevante desenvolver precocemente recursos para lidar com demandas advindas das diversas áreas da vida, de modo
especial, a Sexualidade/Afetividade e a Acadêmico/profissional.

REFERENCIAS
1. DADOORIAN, Diana. Gravidez na adolescência: um novo olhar. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 23, n. 1, p. 84-91, Mar. 2003. 2. YAZLLE, Marta Edna Holanda
Diógenes. Gravidez na adolescência. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., Rio de Janeiro , v. 28, n. 8, p. 443-445, Aug. 2006 . 3. Reis, J. S., (#38) Herz, E. J. (1987). Correlates
of adolescent parenting. Adolescence, 22 (87), 599-609.
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Paula Oliveira Silva

TITULO O ESTADO EMOCIONAL DA MULHER NO RELACIONAMENTO ABUSIVO

INTRODUCAO

O homem que pensa ter domínio sobre a mulher tende a levar a sua relação com ela a base de autoridade, medo e terror, seja por meio de abuso físico, psicológico
ou econômico, e muitas mulheres acabam não denunciando essas situações por medo de mais agressões, por questões financeiras, ou pensando no que isto
poderia implicar a seus filhos. O papel da psicologia aqui, segundo Jesus e Lima (2018) se torna de extrema importância nessa relação de apoio à mulheres vítimas
de violência, utilizando métodos e técnicas para fortalecer a autonomia, a autoimagem e autoestima da mulher, trazendo esse empoderamento, a partir da reflexão
das situações de violência as quais ela viveu. A ideia inicial desta pesquisa é evidenciar e conscientizar sobre as vertentes dos relacionamentos abusivos, visto que,
a grande maioria das mulheres acreditam que o relacionamento abusivo é apenas físico, quando na verdade uma grande parte das relações possuem abusos
psicológicos.

OBJETIVOS Revisar artigos que avaliem ou intervenham em mulheres em situações de violência doméstica.

METODOLOGIA
O presente trabalho foi construído através de uma revisão integrativa de artigos publicados que tinham como foco a violência cometida contra mulheres e observar o
impacto emocional que ela causa à suas vítimas

RESULTADOS

Em 9 artigos observados e revisados aponta para o fato de que a violência que as mulheres sofrem dentro do relacionamento abusivo tem impacto significativo em
seu estado emocional e por consequência, nos demais campos de sua vida. Dos textos revisados, o principal método utilizado foi a coleta e levantamento de dados
através de observação e entrevistas com mulheres participantes de grupos de apoio à vítimas de violência. São constantes, nas pesquisas, que sentimentos de
medo, vergonha e insegurança se tornam nas primeiras barreiras para o enfrentamento da situação em que elas se encontram. Importante salientar que os artigos
convergiam para o fato de que os grupos de apoio têm fundamental participação para auxiliá-las na superação dos traumas vividos, sendo o principal método de
intervenção nesses casos, visando o fortalecimento da autoestima entre as participantes do grupo.

CONCLUSOES

O principal papel atribuído à mulher na sociedade era de cuidadora, resumindo suas tarefas e responsabilidades a casa e os filhos, construídas do conceito social de
que a mulher tinha a habilidade maternal natural e sua feminilidade para estas funções, existe também o fato de que muitas mulheres foram criadas e instruídas a
serem sempre submissas aos seus parceiros, e ainda hoje, muitas pessoas ainda tem esse pensamento enraizado, com isso muitas mulheres acabam
permanecendo em relacionamentos abusivos.

REFERENCIAS

1. AZEVEDO, M. A.; Guerra, V. N. A. (2001). Violência psicológica doméstica: vozes da juventude. São Paulo: Lacri - Laboratório de Estudos da Criança/PSA/IPUSP.
2.CORTEZ, M. B., Menandro, M. C. S. e Souza, L. (2010). Representações sociais da violência de gênero/conjugal em estudos científicos. Diásporas, Diversidades,
Deslocamentos. Fazendo Gênero 9. Espírito Santo. 3. SOUZA, C. A. (2014). A Desigualdade de Gênero no Pensamento de Rousseau. Revista Novos Estudos
Jurídicos. Vol. 20.
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TITULO O ESTADO EMOCIONAL DA MULHER NO RELACIONAMENTO ABUSIVO

INTRODUCAO

O homem que pensa ter domínio sobre a mulher tende a levar a sua relação com ela a base de autoridade, medo e terror, seja por meio de abuso físico, psicológico
ou econômico, e muitas mulheres acabam não denunciando essas situações por medo de mais agressões, por questões financeiras, ou pensando no que isto
poderia implicar a seus filhos. O papel da psicologia aqui, segundo Jesus e Lima (2018) se torna de extrema importância nessa relação de apoio à mulheres vítimas
de violência, utilizando métodos e técnicas para fortalecer a autonomia, a autoimagem e autoestima da mulher, trazendo esse empoderamento, a partir da reflexão
das situações de violência as quais ela viveu. A ideia inicial desta pesquisa é evidenciar e conscientizar sobre as vertentes dos relacionamentos abusivos, visto que,
a grande maioria das mulheres acreditam que o relacionamento abusivo é apenas físico, quando na verdade uma grande parte das relações possuem abusos
psicológicos.

OBJETIVOS Revisar artigos que avaliem ou intervenham em mulheres em situações de violência doméstica.

METODOLOGIA
O presente trabalho foi construído através de uma revisão integrativa de artigos publicados que tinham como foco a violência cometida contra mulheres e observar o
impacto emocional que ela causa à suas vítimas

RESULTADOS

Em 9 artigos observados e revisados aponta para o fato de que a violência que as mulheres sofrem dentro do relacionamento abusivo tem impacto significativo em
seu estado emocional e por consequência, nos demais campos de sua vida. Dos textos revisados, o principal método utilizado foi a coleta e levantamento de dados
através de observação e entrevistas com mulheres participantes de grupos de apoio à vítimas de violência. São constantes, nas pesquisas, que sentimentos de
medo, vergonha e insegurança se tornam nas primeiras barreiras para o enfrentamento da situação em que elas se encontram. Importante salientar que os artigos
convergiam para o fato de que os grupos de apoio têm fundamental participação para auxiliá-las na superação dos traumas vividos, sendo o principal método de
intervenção nesses casos, visando o fortalecimento da autoestima entre as participantes do grupo.

CONCLUSOES

O principal papel atribuído à mulher na sociedade era de cuidadora, resumindo suas tarefas e responsabilidades a casa e os filhos, construídas do conceito social de
que a mulher tinha a habilidade maternal natural e sua feminilidade para estas funções, existe também o fato de que muitas mulheres foram criadas e instruídas a
serem sempre submissas aos seus parceiros, e ainda hoje, muitas pessoas ainda tem esse pensamento enraizado, com isso muitas mulheres acabam
permanecendo em relacionamentos abusivos.

REFERENCIAS

1. AZEVEDO, M. A.; Guerra, V. N. A. (2001). Violência psicológica doméstica: vozes da juventude. São Paulo: Lacri - Laboratório de Estudos da Criança/PSA/IPUSP.
2.CORTEZ, M. B., Menandro, M. C. S. e Souza, L. (2010). Representações sociais da violência de gênero/conjugal em estudos científicos. Diásporas, Diversidades,
Deslocamentos. Fazendo Gênero 9. Espírito Santo. 3. SOUZA, C. A. (2014). A Desigualdade de Gênero no Pensamento de Rousseau. Revista Novos Estudos
Jurídicos. Vol. 20.
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Paula Oliveira Silva

TITULO O ESTADO EMOCIONAL DA MULHER NO RELACIONAMENTO ABUSIVO

INTRODUCAO

O homem que pensa ter domínio sobre a mulher tende a levar a sua relação com ela a base de autoridade, medo e terror, seja por meio de abuso físico, psicológico
ou econômico, e muitas mulheres acabam não denunciando essas situações por medo de mais agressões, por questões financeiras, ou pensando no que isto
poderia implicar a seus filhos. O papel da psicologia aqui, segundo Jesus e Lima (2018) se torna de extrema importância nessa relação de apoio à mulheres vítimas
de violência, utilizando métodos e técnicas para fortalecer a autonomia, a autoimagem e autoestima da mulher, trazendo esse empoderamento, a partir da reflexão
das situações de violência as quais ela viveu. A ideia inicial desta pesquisa é evidenciar e conscientizar sobre as vertentes dos relacionamentos abusivos, visto que,
a grande maioria das mulheres acreditam que o relacionamento abusivo é apenas físico, quando na verdade uma grande parte das relações possuem abusos
psicológicos.

OBJETIVOS Revisar artigos que avaliem ou intervenham em mulheres em situações de violência doméstica.

METODOLOGIA
O presente trabalho foi construído através de uma revisão integrativa de artigos publicados que tinham como foco a violência cometida contra mulheres e observar o
impacto emocional que ela causa à suas vítimas

RESULTADOS

Em 9 artigos observados e revisados aponta para o fato de que a violência que as mulheres sofrem dentro do relacionamento abusivo tem impacto significativo em
seu estado emocional e por consequência, nos demais campos de sua vida. Dos textos revisados, o principal método utilizado foi a coleta e levantamento de dados
através de observação e entrevistas com mulheres participantes de grupos de apoio à vítimas de violência. São constantes, nas pesquisas, que sentimentos de
medo, vergonha e insegurança se tornam nas primeiras barreiras para o enfrentamento da situação em que elas se encontram. Importante salientar que os artigos
convergiam para o fato de que os grupos de apoio têm fundamental participação para auxiliá-las na superação dos traumas vividos, sendo o principal método de
intervenção nesses casos, visando o fortalecimento da autoestima entre as participantes do grupo.

CONCLUSOES

O principal papel atribuído à mulher na sociedade era de cuidadora, resumindo suas tarefas e responsabilidades a casa e os filhos, construídas do conceito social de
que a mulher tinha a habilidade maternal natural e sua feminilidade para estas funções, existe também o fato de que muitas mulheres foram criadas e instruídas a
serem sempre submissas aos seus parceiros, e ainda hoje, muitas pessoas ainda tem esse pensamento enraizado, com isso muitas mulheres acabam
permanecendo em relacionamentos abusivos.

REFERENCIAS

1. AZEVEDO, M. A.; Guerra, V. N. A. (2001). Violência psicológica doméstica: vozes da juventude. São Paulo: Lacri - Laboratório de Estudos da Criança/PSA/IPUSP.
2.CORTEZ, M. B., Menandro, M. C. S. e Souza, L. (2010). Representações sociais da violência de gênero/conjugal em estudos científicos. Diásporas, Diversidades,
Deslocamentos. Fazendo Gênero 9. Espírito Santo. 3. SOUZA, C. A. (2014). A Desigualdade de Gênero no Pensamento de Rousseau. Revista Novos Estudos
Jurídicos. Vol. 20.
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Denise Yamamoto MIRIAM FUSSAE SUZUKI

TITULO
EXPRESSÃO, PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ANTAGONISTA DE PROLACTINA HUMANA DELTA 1-9 G129R hPRL RECOMBINANTE (POTENCIAL MOLÉCULA
ANTIPROLIFERATIVA) EM BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI

INTRODUCAO

A prolactina humana (hPRL) é um hormônio proteico, que possui massa molecular de 23 kDa, além de 199 aminoácidos, é secretada pela adenohipófise e sua
principal função é estimular a produção de leite nas glândulas mamárias. Distúrbios em sua concentração sérica estão associados ao desenvolvimento de cânceres,
além de artrite reumatóide, fibrose cística, entre outros. O antagonista é importante para impedir a ligação da prolactina aos receptores presentes em alguns tecidos
como o da mama, e tumores em que há superexpressão destes receptores, apresentando desta forma uma ação antiproliferativa local. A molécula delta 1-9 G129R-
hPRL tem seus 9 primeiros aminoácidos deletados, além de possuir uma arginina (R) na posição 129, no lugar de uma glicina (G), e o mesmo impede a ligação da
prolactina com seu segundo receptor.

OBJETIVOS Sintetizar e caracterizar o antagonista de prolactina recombinante, e purificá-lo com pureza superior a 80% em uma quantidade significativa.

METODOLOGIA

A produção foi feita em bactérias Escherichia coli, transformadas através de choque térmico, com o vetor pET25b(+) contendo o cDNA do antagonista. O inóculo da
cepa foi feito em meio de cultura Luria Bertani (LB) com crescimento a 30 °C overnight, e com cinco diferentes temperaturas de expressão estudadas,
respectivamente 25 ºC, 30 ºC, 32 ºC, 35 ºC e 37 ºC. A proteína foi purificada utilizando técnicas cromatográficas em duas etapas: a primeira por afinidade a metais, e
a segunda por resina de gel filtração. Antes de entrar nas colunas de purificação, o fluido periplásmico foi dialisado para retirada de EDTA em membrana de diálise,
utilizando o tampão fosfato de sódio (3 trocas de 1 L).

RESULTADOS

A temperatura de 35 °C foi a que apresentou melhor resultado nos métodos de análise por SDS-PAGE, Western Blotting, e RP-HPLC. Na primeira etapa de purificação
a proteína eluiu nas frações de #54 a #62, na segunda etapa, o antagonista foi eluído nas frações de #28 a #38. Para quantificar a proteína a área sob o pico foi
comparada ao padrão interno de prolactina, assim, a partir de 3 litros de caldo de bactérias, na primeira etapa foi obtido 1160 (#38)#956;g do antagonista e na
segunda etapa 884 (#38)#956;g com 96,5 % de pureza. A produção pode ser otimizada pela utilização de outros meios de cultura, como extensão do projeto.

CONCLUSOES
A temperatura de 35 °C foi a que obteve melhores resultados para produção, a purificação permitiu obter 800 (#38)#956;g de (#38)#916;1-9 G129R-hPRL com
aproximadamente 96% de pureza. Ensaios biológicos in vitro com o antagonista purificado precisam ser concluídos e aparentam ter um resultado promissor.

REFERENCIAS
1. SINHA, Y. N. 1995. Structural variants of prolactin: occurrence and physiological significance. Endocr Rev, 16, 354-69. 2. HUA, Q., et al. 2004. Analysis of gene
expression in Escherichia coli in response to changes of growth-limiting nutrient in chemostat cultures. Appl Environ Microbiol, 70, 2354-66. 3. LÓPEZ-OZUNA, V. M.
et al. Differentiation Pathway in Triple Negative Breast Cancer: Impact on Prognosis and Potential Therapy. Scientific Reports, Canada, 6, 30934-30934.
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Denise Yamamoto MIRIAM FUSSAE SUZUKI

TITULO
EXPRESSÃO, PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ANTAGONISTA DE PROLACTINA HUMANA DELTA 1-9 G129R hPRL RECOMBINANTE (POTENCIAL MOLÉCULA
ANTIPROLIFERATIVA) EM BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI

INTRODUCAO

A prolactina humana (hPRL) é um hormônio proteico, que possui massa molecular de 23 kDa, além de 199 aminoácidos, é secretada pela adenohipófise e sua
principal função é estimular a produção de leite nas glândulas mamárias. Distúrbios em sua concentração sérica estão associados ao desenvolvimento de cânceres,
além de artrite reumatóide, fibrose cística, entre outros. O antagonista é importante para impedir a ligação da prolactina aos receptores presentes em alguns tecidos
como o da mama, e tumores em que há superexpressão destes receptores, apresentando desta forma uma ação antiproliferativa local. A molécula delta 1-9 G129R-
hPRL tem seus 9 primeiros aminoácidos deletados, além de possuir uma arginina (R) na posição 129, no lugar de uma glicina (G), e o mesmo impede a ligação da
prolactina com seu segundo receptor.

OBJETIVOS Sintetizar e caracterizar o antagonista de prolactina recombinante, e purificá-lo com pureza superior a 80% em uma quantidade significativa.

METODOLOGIA

A produção foi feita em bactérias Escherichia coli, transformadas através de choque térmico, com o vetor pET25b(+) contendo o cDNA do antagonista. O inóculo da
cepa foi feito em meio de cultura Luria Bertani (LB) com crescimento a 30 °C overnight, e com cinco diferentes temperaturas de expressão estudadas,
respectivamente 25 ºC, 30 ºC, 32 ºC, 35 ºC e 37 ºC. A proteína foi purificada utilizando técnicas cromatográficas em duas etapas: a primeira por afinidade a metais, e
a segunda por resina de gel filtração. Antes de entrar nas colunas de purificação, o fluido periplásmico foi dialisado para retirada de EDTA em membrana de diálise,
utilizando o tampão fosfato de sódio (3 trocas de 1 L).

RESULTADOS

A temperatura de 35 °C foi a que apresentou melhor resultado nos métodos de análise por SDS-PAGE, Western Blotting, e RP-HPLC. Na primeira etapa de purificação
a proteína eluiu nas frações de #54 a #62, na segunda etapa, o antagonista foi eluído nas frações de #28 a #38. Para quantificar a proteína a área sob o pico foi
comparada ao padrão interno de prolactina, assim, a partir de 3 litros de caldo de bactérias, na primeira etapa foi obtido 1160 (#38)#956;g do antagonista e na
segunda etapa 884 (#38)#956;g com 96,5 % de pureza. A produção pode ser otimizada pela utilização de outros meios de cultura, como extensão do projeto.

CONCLUSOES
A temperatura de 35 °C foi a que obteve melhores resultados para produção, a purificação permitiu obter 800 (#38)#956;g de (#38)#916;1-9 G129R-hPRL com
aproximadamente 96% de pureza. Ensaios biológicos in vitro com o antagonista purificado precisam ser concluídos e aparentam ter um resultado promissor.

REFERENCIAS
1. SINHA, Y. N. 1995. Structural variants of prolactin: occurrence and physiological significance. Endocr Rev, 16, 354-69. 2. HUA, Q., et al. 2004. Analysis of gene
expression in Escherichia coli in response to changes of growth-limiting nutrient in chemostat cultures. Appl Environ Microbiol, 70, 2354-66. 3. LÓPEZ-OZUNA, V. M.
et al. Differentiation Pathway in Triple Negative Breast Cancer: Impact on Prognosis and Potential Therapy. Scientific Reports, Canada, 6, 30934-30934.
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Ilan Weinfeld

TITULO Terapia fotobiomoduladora no reparo tecidual de indivíduos portadores de

INTRODUCAO

"Diabetes mellitus" é um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo. A sintomatologia envolve condições sistêmicas como poliúria, polidipsia,
polifagia e cetoacidose relacionadas ao quadro clínico de descompensação. Alterações bucais também podem estar presentes como aumento do índice de cárie,
doença periodontal, xerostomia, hipossalivação, infecções orais e retardo no processo de reparo de lesões. Especificamente no reparo é possível atuar através da
terapia fotobiomoduladora, de modo a favorecer o processo, motivo de nosso trabalho.

OBJETIVOS Apresentar a terapia fotobiomoduladora (LASER) e sua atuação no processo de reparo em lesões de portadores de "diabetes mellitus".

METODOLOGIA
Foram selecionados artigos científicos dos últimos dez anos (2010 - 2020) nas bases de dados PubMed, Scielo e LILACS com os seguintes critérios de inclusão:
"fotobiomodulação no reparo do diabete".

RESULTADOS

O reparo tecidual é determinado por processos bioquímicos e fisiológicos além de fatores locais e gerais, que comprometem seu desempenho. Indivíduos
portadores de diabete, apresentam alterações circulatórias, que dificultam o recrutamento celular, bem como a oxigenação local e síntese de colágeno diminuída.
Estas condições interferem no processo inflamatório, prolongando-o e levando à cronicidade. A terapia fotobiomoduladora (PBMT) ou LASER de baixo nível/potência
(LLLT) mostra-se como aliada ao processo de reparo em indivíduos portadores ou não de diabete. A seleção recai sobre a baixa potência e tipo infravermelho,
respeitando-se o comprimento de onda entre 640 a 940nm. Os parâmetros dosimétricos e escolha do protocolo estão na dependência da absorção da energia dos
tecidos, densidade e tempo de aplicação, o que demonstra a dificuldade de se compreender qual o método eficaz. A terapia atua na modulação do processo
inflamatório, reduzindo o estresse oxidativo celular, aumentando o fluxo sanguíneo local, síntese de colágeno e proliferação celular. Entretanto, cuidados em relação
ao controle glicêmico nos procedimentos odontológicos, frente ao indivíduo descompensado, bem como o controle da microbiota oral, são indispensáveis para que o
sucesso da terapia fotobiomoduladora seja o mesmo, que o esperado em indivíduos não portadores de diabete.

CONCLUSOES
A terapia fotobiomoduladora, associada aos cuidados de saúde num indivíduo portador de "diabetes mellitus", promove rapidez no processo de reparo tecidual de
lesões, tal como promoveria num indivíduo não portador da doença.

REFERENCIAS

1. FERREIRA, C.L.R. et al. Efeito da terapia LED de baixa intensidade sobre tecido epitelial de ratos diabéticos em processo de reparo. Rio de Janeiro: Scielo, 2013.
Disponível: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex(#38)pid=S1517-3151201300040000. Acesso em: 22jul.2020. 2. RODRIGUES, J.C. et al. Estudo
comparativo de diferentes protocolos de irradiação com LASER de baixa potência para a reparação tecidual de excisões realizadas em dorso de ratos não diabéticos
e diabéticos induzidos por estreptozotocina. FOUSP, 2018. Trabalho de conclusão de pós-graduação em Odontologia. 3. TATMATSU-ROCHA, J.C. et al. Low-level
laser therapy (904nm) can increase collagen and reduce oxidative and nitrosative stress in diabetic wounded mouse skin. 2016. Disponível:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27661759/ Acesso: 17jul 2020
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TITULO Avaliação eletro e ecocardiográfica em cães com hipotireoidismo

INTRODUCAO

O hipotireoidismo é uma endocrinopatia pouco frequente na espécie canina, caracterizada pela produção ineficiente dos hormônios tireoideanos (HT) pela glândula
tireoide, com consequente diminuição da atividade metabólica do organismo animal. No sistema cardiovascular, essa doença pode induzir algumas modificações da
função cardíaca eletromecânica, pois os HT se ligam ao DNA celular participando na formação de proteínas regulatórias da função cardíaca, proteínas estruturais e
receptores (#38)#946;-adrenérgicos; influenciam na produção de ATP-ase cálcio presente no retículo sarcoplasmático, interferem na concentração intracelular de
sódio, potássio e cálcio, podendo provocar alterações no crono/inotropismo cardíaco.

OBJETIVOS Avaliar os achados eletro e ecocardiográficos antes e após o tratamento com levotiroxina em cães recém diagnosticados com hipotireoidismo.

METODOLOGIA

Foram analisados os exames ecodopplercardiograma e eletrocardiográficos de 3 animais para este evento, sendo todos da espécie canina, diagnosticados com
hipotireoidismo, através do da dosagem de TSH e T4 livre por diálise de equilíbrio. Após o tratamento com a levotiroxina e controle da doença comprovada pelo teste
de reposição hormonal T4 total basal e pós pill, os mesmos foram submetidos novamente aos exames cardiológicos. Todos os resultados foram apresentados a
mediana, valor mínimo e valor máximo.

RESULTADOS

Os cães apresentaram redução do peso após início da levotiroxina com mediana, valor mínimo e máximo antes e depois de tratamento: 25,4 (21,2-29)kg e 22,7 (17,4-
23,8)kg. No ECO as avaliações do diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo (VE) normalizado pelo peso, diâmetro sistólico de VE e fração de encurtamento
mostraram melhora após início do tratamento, sendo as medianas antes e depois do diâmetro: 1,54 (1,39-1,57)cm e 1,52 (1,46-1,59)cm; 2,51 (2,48-2,55)cm e 2,48
(2,22-2,51), e da fração de encurtamento 30 (30-34)% e 37 (31-38)%. Já a avaliação dos valores eletrocardiográficos mostraram aumento na frequência cardíaca de
80 (60-140) para 120 (80-140)bpm; amplitude da onda P de 0,15 (0,1-0,2) para 0,25 (0,1-0,2)mV, duração do QRS de 0,04 (0,04-0,05) para 0,05 (0,04-0,05)seg, e
amplitude da onda R de 0,55 (0,3-1,2) para 1,5 (0,7-1,6)mV.

CONCLUSOES
Este estudo prévio mostrou que os pacientes são assintomáticos para qualquer disfunção cardíaca e que o tratamento com levotiroxina em cães hipotireoideos
promove melhora na função sistólica, diastólica e parâmetros eletrocardiográficos.

REFERENCIAS

1. CRUZ, F, G, B.; MANOEL, F. M. T.; Hipotireoidismo canino.In: JERICÓ, M. M; NETO, J. P. A.; KOGIKA, M. M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. 1. ed. Rio
de Janeiro: ROCA, 2017. 2. DIXON, R.M.; REID, S.W.; MOONEY, C.T. Epidemiological, clinical, haematological and biochemical characteristics of canine
hypothyroidism.Veterinary Record, v.145, p. 481–487, Oct. 1999. 3. FELDMAN, E.C.; NELSON, R.W. Hypothyroidism. In: FELDMAN E.C, NELSON R.W. Canine and feline
endocrinology and reproduction. 3.ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1996. p.68-111. 4. GUGLIELMINI, C.; BERLANDA, M.; FRACASSI, F.; POSER, H.; KOREN, S.;
TOALDO, M. B. Eletrocardiographic and echocardiographic evaluation in dogs with hypothyroidosm before and after levothyroxine supplementation: A prospective
controlled study. In:Journal of veterinary internal medicine. 2019; 33:1935-1942.
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TITULO O impacto do ácido hialorônico no processo de preenchimento facial

INTRODUCAO

Atualmente a sociedade apresenta-se mais vaidosa e preocupada em manter a beleza facial e corporal, mas o envelhecimento é um processo natural. Com isso, a
utilização de ácidos no rejuvenescimento facial vem se tornando um procedimento cada vez mais comum. Na maioria dos tratamentos de rejuvenescimento, uma
das etapas consiste na aplicação do Ácido Hialurônico (AH). O AH vem ganhando grande espaço e repercussão no tratamento do rejuvenescimento facial, assim
como, no preenchimento de partes moles, melhorar aspectos de rugas, depressões ou sulcos. É um procedimento minimamente invasivo. A aparência da face pode
afetar diretamente a autoestima, e atualmente há uma grande procura para interromper o processo de envelhecimento e mesmo por modificações para que haja
melhorias na harmonização e consequente beleza e rejuvenescimento da face, e uma das abordagens estéticas mais utilizadas para correção de rugas, reposição de
volumes e perda de contorno facial é o AH injetável. O AH injetável é considerado atualmente tratamento padrão ouro na abordagem estética para correção de rugas,
perda de contorno e reposição de volume facial.

OBJETIVOS Analisar o uso do ácido hialurônico para o tratamento do rejuvenescimento da pele e seus impactos.

METODOLOGIA Foi utilizado pesquisa bibliográfica, baseada em livros, revistas, artigos científicos e monografias, através do Google acadêmico e endereços eletrônicos.

RESULTADOS

Mesmo com estrutura química próxima do natural, não podemos classificar os implantes de AH como produtos totalmente naturais. Primeiro, o AH mesmo na forma
mais purificada, contém traços e resíduos de proteínas e endotoxinas, Segundo, todo processo de purificação destes produtos é feito através da utilização de
agentes químicos, como o hidróxido de sódio, etanol e metanol, e por isso devem ser filtrados adequadamente e altamente purificados antes da obtenção do produto
final. O AH tem capacidade de estimular a formação de colágeno, além de possuir propriedades anti-inflamatórias, fazendo com que a pele se torne mais hidratada
dando maior tonicidade á pele. As complicações mais comuns (43%) são inchaço, infecção, presença de nódulo ou caroço e dor e as provenientes de injeções nas
bochechas e nos lábios, giram em torno de 30%. Em casos mais graves ocorrem necrose, cegueira e até mesmo acidente vascular cerebral (AVC).

CONCLUSOES
Complicações relatadas decorrentes de seu uso, geralmente não são frequentes, mas podem ocorrer devido a reações alérgicas de pacientes em relação às
substâncias químicas presentes no material utilizado nas aplicações e também aos componentes proteicos presentes nas preparações do ácido hialurônico. Apesar
impactos negativos casuais, o AH produz impactos positivos como propriedades anti-inflamatórias e a produção de colágeno.

REFERENCIAS
AGOSTINI M MACHADO. Preenchimento com ácido hialurônico na face, possíveis complicações e manejos. ALMEIDA, A. D., et al. Diagnóstico e tratamento dos
eventos adversos do ácido hialurônico: recomendações de consenso do painel de especialistas da América Latina. SALLES, ALESSANDRA GRASSI . Avaliação clínica
e da espessura cutânea um ano após preenchimento de ácido hialurônico.
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TITULO Ameloblastoma: tratamento atual considerando a nova classificação da OMS

INTRODUCAO

Os tumores odontogênicos compreendem um grupo complexo de lesões de diversos tipos histopatológicos e comportamentos clínicos. O ameloblastoma encontra-
se nesse grupo sendo o mais comum dos tumores de origem epitelial, representando cerca de 11% a 18%. Apresenta um curso benigno de desenvolvimento,
crescimento lento e assintomático, o que leva a um diagnóstico mais tardio, porém é agressivo e localmente invasivo. Segundo a nova classificação da OMS para
tumores odontogênicos, há três variantes: ameloblastoma ( antigo sólido/multicístico), ameloblastoma unicístico e ameloblastoma extraósseo/periférico. O
tratamento está relacionado, justamente, às características citadas sobre o tumor, motivo de nosso trabalho.

OBJETIVOS Apresentar as considerações sobre o tratamento atual do ameloblastoma, considerando a nova classificação da Organização Mundial de Saúde.

METODOLOGIA Foram selecionados artigos de 2010 a 2019 nas bases de dados PubMed, Scielo e LILACS.

RESULTADOS

Há muitas considerações na literatura em relação a terapêutica do ameloblastoma. Dentre as duas vertentes de tratamento, a radical e a conservadora, a primeira é a
mais preconizada. Uma abordagem conservadora, pelo fato da neoplasia apresentar grande capacidade de infiltração no tecido ósseo adjacente, pode deixar restos
celulares tumorais no sítio cirúrgico, resultando em altas taxas de recidiva da lesão. Contudo, a variante clínica unicística, exceto o subtipo "mural', apresenta menor
agressividade, o que possibilita o tratamento conservador por meio de enucleação e curetagem da lesão; a marsupialização e descompressão tem sido empregada
como medida de tratamento conservador inicial, mostrando-se eficaz na redução do tamanho da lesão e possibilitando neoformação óssea. Após a regressão e
descompressão da lesão é necessária sua completa remoção através da enucleação, curetagem, e/ou crioterapia. Em pacientes pediátricos e lesões em estágio
inicial, independentemente, da variação clínica, é indicada a abordagem conservadora, para preservar estruturas ósseas e evitar , ou ao menos adiar, uma cirurgia
invasiva e, consequentemente, sequelas para o paciente.

CONCLUSOES

O ameloblastoma, embora considerado neoplasia benigna, apresenta crescimento infiltrativo semelhante a uma neoplasia maligna, o que afeta a decisão em relação
ao tratamento. É necessária uma análise individual do caso para traçar um plano de tratamento, que contemple a técnica mais adequada. A variante unicística
conduz ao tratamento conservador, enquanto o ameloblastoma, antigo multicístico, é tratado radicalmente. Idades precoces levam ao tratamento conservados.
Ainda assim, a escolha do tratamento e o prognóstico estão na dependência de outros fatores como tipo histopatológico, tempo de progressão, localização,
proximidade de estruturas anatômicas, ruptura da cortical óssea e condições sistêmicas do paciente.

REFERENCIAS
1. MARTINS, L.L.P.R. Ameloblastoma: perspectivas no diagnóstico e tratamento. Mestrado Integrado em Medicina. Porto, Portugal, 2018. 2. SILVA, F.F.F. et al. A
marsupialização como alternativa de tratamento para ameloblastoma unicístico - uma revisão de literatura. JOAC, v.2, n.2, 2016. 3. TOLENTINO, E.S. Nova
classificação da OMS para tumores odontogênicos: o que mudou? RFO, Passo Fundo, v.23, n.1, p.119-123, jan./abr. 2018.
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TITULO Produção de Biodiesel através de óleo de cozinha residual

INTRODUCAO

O descarte do óleo de cozinha de forma incorreta sempre foi um grande problema. Sabe-se que a cada litro de óleo despejado de forma incorreta pode-se poluir
aproximadamente um milhão de litros de água, desta forma quando se é jogado no esgoto, pode causar um encarecimento de até 45% no tratamento deste resíduo,
este óleo descartado de forma incorreta, também tem contribuição no efeito estufa, já que em sua decomposição, emite metano que por sua vez contribui para o
aquecimento da terra, sendo assim o biodiesel por transesterificação, fazendo o uso de óleo de cozinha usado, vem como uma possibilidade alternativa, já que é
considerado um combustível limpo e energia renovável em substituição ao óleo diesel e outros derivados do petróleo, se torna também uma solução na diminuição
no descarte incorreto, acarretando também na diminuição do efeito estufa (ENEGEP,2008).

OBJETIVOS Analisar a viabilidade de produção de biodiesel, através do óleo residual de cozinha, como forma de combustível limpo e de fonte renováveis.

METODOLOGIA Realizado por pesquisas em várias referências bibliográficas, através de livros, revistas técnicas, artigos acadêmicos do Google Scholar. E endereços eletrônicos

RESULTADOS

De acordo com Ramos et. al. (2006), existem basicamente quatro processos aplicados para a fabricação de biodiesel: Diluição, micro emulsificação, pirólise e
transesterificação que é o mais conhecido e utilizado em larga escala. Na reação por transesterificação (que significa tomar uma molécula de um triglicerídeo ou um
ácido graxo complexo, neutralizar os ácidos graxos livres, remover a glicerina e criar um éster). Entende-se como o processo químico que consiste em misturar o
óleo com o álcool, metanol ou etanol, na presença de catalisador, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio reagindo e produzindo ésteres metílicos (quando da
utilização de metanol) ou ésteres etílicos (quando da utilização de etanol) compondo o biodiesel e a glicerina. (MURPHY, 1995). O óleo de cozinha residual, foi
transformado em biodiesel, não havendo perdas, sendo assim este óleo pode-se ser convertido em biodiesel e ser adicionado aos derivados de petróleo em
proporções desejadas, impactando na redução das importações de diesel, em um montante de R$ 9,5 bilhões.

CONCLUSOES
A produção do biodiesel dentro de um sistema integrado de inclusão, apresenta uma grande viabilidade econômica, como também tem uma grande viabilidade
ambiental, já que este óleo deixa de ser um resíduo, outrora despejado em esgotos e se transforma em uma excelente fonte alternativa de combustível limpo.

REFERENCIAS

ABEPRO - Associação Brasileira de Engenharia de Produção (2008). MURPHY, M. J.; KETOLA, H. N. (#38) RAJ, P. K. Summary and assessment of the safety, health,
environmental and system risks of alternatives fuels. Helena: U. S. Department of Transportation Federal Transit Administration, 1995. 28 p. RAMOS, L. P.; KUCEK, C.;
DOMINGOS, A. K. (#38) WILHELM, H. M. Biodiesel: um projeto de sustentabilidade econômica e sócio-ambiental para o Brasil. Brasília: Biotecnologia, Ciência e
Desenvolvimento, v. 3, p. 28-37, 2003.
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TITULO Atuação dos Psicólogos com Redução de Danos: Uma Revisão Bibliográfica

INTRODUCAO

O trabalho do psicólogo, tal qual como cuidador, é muito valioso para as pessoas que usam drogas. A Redução de Danos é uma política pública de saúde que atua de
maneira intersetorial junto a assistência social, portanto capaz de contribuir nos aspectos relacionados aos efeitos das substâncias psicoativas, bem como nas
relações estabelecidas com a sociedade. Nesse trabalho, será abordado quatro aspectos do trabalho do psicólogo com a redução de danos, sendo elas: CAPS-Ad,
Centro de acolhida – Assistência social, Consultório na Rua e na Psicologia Clínica.

OBJETIVOS Identificar na literatura como pode ser a atuação do psicólogo na redução de danos em diferentes contextos que envolvem uso de substâncias psicoativas.

METODOLOGIA
O trabalho seguirá os preceitos da revisão da literatura, por meio de um estudo exploratório da literatura científica, que, segundo Gil (2008, p.50), “é desenvolvida a
partir de material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”.

RESULTADOS
A revisão de literatura apresenta resultados relacionados à Redução de Danos como ampliação de vida, qualidade de vida que leva em consideração as
particularidades de cada indivíduo, além da construção de saberes coletivo baseada nos direitos sociais e de saúde das pessoas atendidas.

CONCLUSOES
A atuação do psicólogo com redução de danos pode elevar qualidade de vida ao usuário de drogas, possibilitando uma nova perspectiva, encontrando caminhos e
sentidos além do uso de psicoativos.

REFERENCIAS

Bokany, V. Drogas no Brasil: entre a saúde e a justiça: proximidades e opiniões. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015. Dias, A. Ribeiro, J. M. Bastos, F.
Page, K. Políticas de redução de danos no Brasil: contribuições de um programa norte-americano, 2012. Fonte, C. Comportamentos aditivos: conceito de droga,
classificações de drogas e tipos de consumo. GIL, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6º ed. São Paulo: Atlas, 2008. Marlatt, G. A. Redução de danos:
Estratégias práticas para lidar com comportamentos de alto risco. Porto Alegre: Artmed, 1999. Ministério da saú.de https://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-
programas/41146-centro-de-atencao-psicossocial-caps acesso em maio de 2020.
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TITULO Dados preliminares - Psicologia e políticas públicas: o papel do psicólogo frente ao contexto de crise sanitária da covid-19

INTRODUCAO

A crise sanitária desencadeada pela pandemia de covid-19 em março de 2020 (OPAS, 2020), trouxe à tona desafios aos diversos setores da sociedade (WERNECK;
CARVALHO, 2020). Assim, surge a inquietação para entender como os desdobramentos de um problema de saúde global é percebido pelos profissionais psicólogos
atuantes nas políticas públicas de saúde. O tema se mostra necessário frente à novidade do tema e a incipiência de produções de pesquisas a respeito de saúde
global e crise sanitária, principalmente ligadas ao campo das políticas públicas.

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

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

RESULTADOS

Através da análise das duas entrevistas realizadas com profissionais que atuam em CAPS Ad, chegou-se a uma noção de crise sanitária baseada nas consequências
e afetações que ocorreram na estrutura social. Das impossibilidades de atuação, destaca-se principalmente a interrupção das atividades em grupo, fazendo com que
os atendimentos fossem manejados de forma individual, o que impactou alguns pacientes e trouxe aos profissionais o desafio de encontrar e adotar uma outra
conduta para desenvolver o vínculo com os pacientes, além de uma quebra da cultura do CAPS, uma vez que este se estrutura numa logica de construção do cuidado
de maneira coletiva e que permite ao usuário um convívio comunitário (CFP, 2013).

CONCLUSOES
Há dificuldade em se em definir o que é uma crise sanitária, apesar das consequências e impossibilidades de atuação geradas por esta serem facilmente
percebidas.

REFERENCIAS

Conselho Federal de Psicologia. Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. 1 ed. Brasília: Conselho Federal de
Psicologia - CFP, 2013. MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009; ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). 2020. Disponível em:
(#60)https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content(#38)view=article(#38)id=6101:covid19(#38)Itemid=875(#62). Acesso em: 03 Out 2020; WERNECK,
Guilherme Loureiro; CARVALHO, Marilia Sá. A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada. Cadernos de Saúde Pública Rio de Janeiro,
v. 36, n. 5, maio 2020. Disponível em: (#60)https://doi.org/10.1590/0102-311X00068820(#62). Acesso em: 03 Out 2020.
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TITULO
Avaliação ultrassonográfica da parede gástrica de cães infectados ou não por Helicobacter spp. e sua correlação com os achados histopatológicos (Resultado
preliminar).

INTRODUCAO

As alterações gastrointestinais em cães são uma das maiores causas da procura pelos médicos veterinários e essas afecções podem ter diversas origens e nem
sempre terão alterações macroscópicas visíveis. As gastrites em cães podem ser desencadeadas por diversos fatores, como por exemplo, doenças sistêmicas,
dieta, influências ambientais, estresse, fatores comportamentais. As principais manifestações do paciente com gastrite crônica são: vômitos biliosos, podendo
conter alimentos não digeridos, ou sangue. A frequência varia de diariamente a algumas semanas e aumenta à medida que a gastrite progride. O exame de
ultrassonografia abdominal pode trazer informações importantes, como espessura e estratificação da parede gástrica, porém, somente com exame histopatológico
consegue-se definir a causa da gastrite, identificando e quantificando os tipos de infiltrados inflamatórios encontrados, correlacionado os mesmos com as causas
da doença.

OBJETIVOS Avaliar se existe correlação entre alterações ultrassonográficas com as alterações histopatológicas da mucosa gástrica de cães de um abrigo.

METODOLOGIA
Estão participando do estudo 40 cães de 4 a 12 anos com peso aproximado de 15kg provenientes de um abrigo situado na cidade de Jacareí - SP. Foi realizado o
ultrassom para mensuração da parede gástrica, observados espessura da parede, ecogenicidade e estratificação das camadas em regiões de antro, corpo e fundo. O
exame histopatológico ainda não foi realizado, para que seja feito uma comparação com os achados ultrassonográficos.

RESULTADOS
Dos 40 animais, seis (15%) apresentavam vômitos esporádicos, 11 (27,5%) apresentaram espessamento da parede gástrica em ao menos uma região, sugerindo um
processo inflamatório da mucosa gástrica e nenhum apresentou perda da estratificação das camadas gástricas.

CONCLUSOES

Dos pacientes avaliados 15% apresentaram sinais clínicos sugerindo gastrite crônica, 27% apresentavam espessamento da mucosa gástrica através do exame
ultrassonográfico, sugerindo processo inflamatório. A partir dos resultados considera-se que alguns pacientes podem apresentar processo inflamatório e sem
apresentação de sinais clínicos gástricos, porém é necessário a conclusão do estudo para que seja correlacionado os achados ultrassonográficos e
histopatológicos.

REFERENCIAS

ESQUIVEL, M. S. et al. of Helicobacter spp and gastric lesions in dogs. American Journal of Veterinary Research, v. 78, n. 12, p. 1414–1420, 2017. PENNINCK, D. G. et
al. Ultrasonography of the Normal Canine Gastrointestinal Tract. Veterinary Radiology, v. 30, n. 6, p. 272–276, 1989. PRESSEL, M. Gastritis, Chronic. In: JOHN WILEY
(#38) SONS, I. (Ed.). . Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Gastrointestinal Diseases. [s.l: s.n.]. p. 300–305. SANTOS, B. M.
DOS. Programa De Pós-Graduação Em Ciência Animal Endoscopia Em Cães(#38)#8239;: Aspectos Macroscópicos E. [s.l.] Univesidade Federal de Goias, 2012.
WIINBERG, B. et al. Quantitative analysis of inflammatory and immune responses in dogs with gastritis and their relationship to Helicobacter spp. infection. Journal of
Veterinary Internal Medicine, v. 19, n. 1, p. 4–14, 2005.
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TITULO
Avaliação ultrassonográfica da parede gástrica de cães infectados ou não por Helicobacter spp. e sua correlação com os achados histopatológicos (Resultado
preliminar).

INTRODUCAO

As alterações gastrointestinais em cães são uma das maiores causas da procura pelos médicos veterinários e essas afecções podem ter diversas origens e nem
sempre terão alterações macroscópicas visíveis. As gastrites em cães podem ser desencadeadas por diversos fatores, como por exemplo, doenças sistêmicas,
dieta, influências ambientais, estresse, fatores comportamentais. As principais manifestações do paciente com gastrite crônica são: vômitos biliosos, podendo
conter alimentos não digeridos, ou sangue. A frequência varia de diariamente a algumas semanas e aumenta à medida que a gastrite progride. O exame de
ultrassonografia abdominal pode trazer informações importantes, como espessura e estratificação da parede gástrica, porém, somente com exame histopatológico
consegue-se definir a causa da gastrite, identificando e quantificando os tipos de infiltrados inflamatórios encontrados, correlacionado os mesmos com as causas
da doença.

OBJETIVOS Avaliar se existe correlação entre alterações ultrassonográficas com as alterações histopatológicas da mucosa gástrica de cães de um abrigo.

METODOLOGIA
Estão participando do estudo 40 cães de 4 a 12 anos com peso aproximado de 15kg provenientes de um abrigo situado na cidade de Jacareí - SP. Foi realizado o
ultrassom para mensuração da parede gástrica, observados espessura da parede, ecogenicidade e estratificação das camadas em regiões de antro, corpo e fundo. O
exame histopatológico ainda não foi realizado, para que seja feito uma comparação com os achados ultrassonográficos.

RESULTADOS
Dos 40 animais, seis (15%) apresentavam vômitos esporádicos, 11 (27,5%) apresentaram espessamento da parede gástrica em ao menos uma região, sugerindo um
processo inflamatório da mucosa gástrica e nenhum apresentou perda da estratificação das camadas gástricas.

CONCLUSOES

Dos pacientes avaliados 15% apresentaram sinais clínicos sugerindo gastrite crônica, 27% apresentavam espessamento da mucosa gástrica através do exame
ultrassonográfico, sugerindo processo inflamatório. A partir dos resultados considera-se que alguns pacientes podem apresentar processo inflamatório e sem
apresentação de sinais clínicos gástricos, porém é necessário a conclusão do estudo para que seja correlacionado os achados ultrassonográficos e
histopatológicos.

REFERENCIAS

ESQUIVEL, M. S. et al. of Helicobacter spp and gastric lesions in dogs. American Journal of Veterinary Research, v. 78, n. 12, p. 1414–1420, 2017. PENNINCK, D. G. et
al. Ultrasonography of the Normal Canine Gastrointestinal Tract. Veterinary Radiology, v. 30, n. 6, p. 272–276, 1989. PRESSEL, M. Gastritis, Chronic. In: JOHN WILEY
(#38) SONS, I. (Ed.). . Blackwell’s Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Small Animal Gastrointestinal Diseases. [s.l: s.n.]. p. 300–305. SANTOS, B. M.
DOS. Programa De Pós-Graduação Em Ciência Animal Endoscopia Em Cães(#38)#8239;: Aspectos Macroscópicos E. [s.l.] Univesidade Federal de Goias, 2012.
WIINBERG, B. et al. Quantitative analysis of inflammatory and immune responses in dogs with gastritis and their relationship to Helicobacter spp. infection. Journal of
Veterinary Internal Medicine, v. 19, n. 1, p. 4–14, 2005.
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TITULO ANÁLISE SOBRE A (IN)EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS NOS CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

INTRODUCAO

O combate da violência doméstica no Brasil, deu um passo importante em 2006 através da Lei n.11.340, considerada um marco no combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher. A legislação define em seus artigos que a violência doméstica vai além de agressão física, inclui-se a violência psicológica, sexual,
patrimonial e a moral contra a mulher no âmbito familiar e afetivo. A lei apresenta medidas protetivas com o objetivo de evitar tais práticas, entretanto, observa-se
em muito dos casos uma ineficácia por parte do Estado em garantir uma proteção efetiva das vítimas, que além de não impedir a prática dos delitos, gera um
sentimento de desamparo e impunidade, ocasionando o insucesso do escopo estipulado pela legislação.

OBJETIVOS
O trabalho que se pretende desenvolver tem como objetivo promover uma análise das medidas protetivas previstas na lei como garantia de proteção às vítimas de
violência doméstica e o efeito desejado pelo legislador. Com intuito de verificar a eficácia analisando quais as lacunas e dificuldade presentes na aplicação da lei,
sejam barreiras sociais, políticas ou judiciais para real proteção das vítimas de violência doméstica.

METODOLOGIA
A pesquisa ora iniciada será realizada através da análise dos dispositivos legais e revisões bibliográficas, assim como, leitura e interpretação de dados levantados
por órgão oficiais ou por outros pesquisadores independentes, permitindo uma melhor compreensão sobre a questões políticas e sociais que impedem a efetiva
eficácia das medidas protetivas das vítimas de violência doméstica.

RESULTADOS

Através de análise bibliografias acerca da violência de gênero e os aspectos jurídicos e sociais da lei Maria da Penha, além da interpretação de dados, índices e
estatísticas referentes ao tema, pretende-se explorar os pontos nos quais há uma eficácia ou ineficácia em relação as medidas de proteção garantidas pela
legislação, diante do alto índice de violência e feminicídios, após a denúncia da vítima. Consequentemente, compreender onde se encontra as falhas em assegurar a
criminalização do agressor e a garantir a assistência a vítima.

CONCLUSOES

Segundo estudo do IPEA, em 2017, 4.936 mulheres forma assassinadas no país, com cerca de 13 assassinatos por dia, representando 4,7 mulheres assassinadas
por 100 mil, o mesmo estudo mostra um aumento de 20,7% entre os anos de 2007 e 2017. Diante do exposto, mesmo com o surgimento de legislações específicas
para combate de violência doméstica e de gênero, é de se questionar do porquê ainda presenciamos altos índices de violência doméstica e a dificuldade do Estado e
garantir uma maior efetividade sobre o tema.

REFERENCIAS

CERQUEIRA, Daniel, et al. Atlas da Violência. IPEA. 2019. Disponível em
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf. Acesso realizado em 04 de Junho de 2020.
COUTO, Maria Claudia Girotto do. Lei Maria da penha e princípios da subsidiariedade: diálogo entre um direito penal mínimo e as demandas de proteção contra a
violência de gênero no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 2017 DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha. 4. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
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TITULO Diagnóstico endoscópico, bioquímico, histopatológico e biomolecular de Helicobacter spp. em cães de abrigo no município de Jacareí – SP. (Resultado preliminar).

INTRODUCAO

Helicobactérias, que não sejam Helicobacter pylori, podem causar doença em humanos, além de haver evidências de que, especialmente suínos, cães e gatos,
constituem os hospedeiros reservatórios para espécies gástricas de Helicobacter com potencial zoonótico. O H. pylori é o Helicobacter gástrico mais importante em
termos de saúde humana, porém, duas outras espécies de Helicobacter gástricos, Helicobacter heilmannii e Helicobacter felis, também estão associadas à doença
gástrica. Estudos demonstram uma forte associação entre a infecção por H. pilory, e o adenocarcinoma gástrico em seres humanos. Em cães e gatos, saudáveis e
doentes, Helicobacter spp. são altamente prevalentes, e um relacionamento casual direto entre o microorganismo, gastrite e sinais clínicos, não foi firmemente
estabelecido, necessitando-se de novos estudos.

OBJETIVOS

Realizar o diagnóstico de Helicobacter spp, através do teste rápido da Urease, Histopatológico e PCR, em cães provenientes de um abrigo. Serão considerados
objetivos específicos, descrever e correlacionar alterações endoscópicas e histopatológicas da mucosa gástrica, realizar a comparação entre os testes rápido de
urease, exame histopatológico e PCR, quanto a presença de Helicobacter spp., além de determinar, através do PCR, a prevalência de Helicobacter spp. na mucosa
gástrica dos cães analisados.

METODOLOGIA

Participam do estudo 40 cães com idade entre 4 e 12 anos, com peso aproximado de 15kg, provenientes de um abrigo situado na cidade de Jacareí - SP. Até o
presente momento, todos os animais foram submetidos ao exame clínico, além de ultrassonografia abdominal. Amostras de sangue foram coletadas para realização
de exames laboratoriais, porém, os resultados não se encontram disponíveis. Os cães que não apresentarem alterações significativas aos exames preliminares,
serão submetidos a um jejum alimentar e hídrico, para realização da anestesia geral. Será realizada avaliação endoscópica da mucosa gástrica das regiões de corpo
gástrico, fundo e antro. Amostras de mucosa gástrica serão obtidas endoscopicamente. Uma das amostras será destinada à realização do teste rápido de urease.
Outra, para a realização da PCR, e o restante para realização do exame Histopatológico.

RESULTADOS
Dos 40 animais, um veio a óbito por causa não definida, três foram descartados da pesquisa por apresentarem alterações importantes ao exame ultrassonográfico.
Segundo o tutor, seis cães (15%) apresentavam vômitos esporádicos.

CONCLUSOES Dos pacientes avaliados 15% apresentaram sinais clínicos sugerindo gastrite crônica.

REFERENCIAS

BAE, S. E. et al. The Effect of Eradication of Helicobacter Pylori on Gastric Cancer Prevention in Healthy Asymptomatic Populations. Helicobacter, v. 23, n. 2, p. 1–10,
2018. HAESEBROUCK, F. et al. Gastric helicobacters in domestic animals and nonhuman primates and their significance for human healthClinical Microbiology
Reviews, Apr. 2009. . MLADENOVA-HRISTOVA, I.; GREKOVA, O.; PATEL, A. Zoonotic potential of Helicobacter spp.Journal of Microbiology, Immunology and Infection,
2017. RICCI, C.; HOLTON, J.; VAIRA, D. Diagnosis of Helicobacter Pylori: Invasive and Non-Invasive Tests. Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology, v.
21, n. 2, p. 299–313, Apr. 2007. WASHABAU, R. J. et al. Endoscopic, Biopsy, and Histopathologic Guidelines for the Evaluation of Gastrointestinal Inflammation in
Companion Animals. Journal of Veterinary Internal Medicine, v. 24, n. 1, p. 10–26, Jan. 2010.
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TITULO Diagnóstico endoscópico, bioquímico, histopatológico e biomolecular de Helicobacter spp. em cães de abrigo no município de Jacareí – SP. (Resultado preliminar).

INTRODUCAO

Helicobactérias, que não sejam Helicobacter pylori, podem causar doença em humanos, além de haver evidências de que, especialmente suínos, cães e gatos,
constituem os hospedeiros reservatórios para espécies gástricas de Helicobacter com potencial zoonótico. O H. pylori é o Helicobacter gástrico mais importante em
termos de saúde humana, porém, duas outras espécies de Helicobacter gástricos, Helicobacter heilmannii e Helicobacter felis, também estão associadas à doença
gástrica. Estudos demonstram uma forte associação entre a infecção por H. pilory, e o adenocarcinoma gástrico em seres humanos. Em cães e gatos, saudáveis e
doentes, Helicobacter spp. são altamente prevalentes, e um relacionamento casual direto entre o microorganismo, gastrite e sinais clínicos, não foi firmemente
estabelecido, necessitando-se de novos estudos.

OBJETIVOS

Realizar o diagnóstico de Helicobacter spp, através do teste rápido da Urease, Histopatológico e PCR, em cães provenientes de um abrigo. Serão considerados
objetivos específicos, descrever e correlacionar alterações endoscópicas e histopatológicas da mucosa gástrica, realizar a comparação entre os testes rápido de
urease, exame histopatológico e PCR, quanto a presença de Helicobacter spp., além de determinar, através do PCR, a prevalência de Helicobacter spp. na mucosa
gástrica dos cães analisados.

METODOLOGIA

Participam do estudo 40 cães com idade entre 4 e 12 anos, com peso aproximado de 15kg, provenientes de um abrigo situado na cidade de Jacareí - SP. Até o
presente momento, todos os animais foram submetidos ao exame clínico, além de ultrassonografia abdominal. Amostras de sangue foram coletadas para realização
de exames laboratoriais, porém, os resultados não se encontram disponíveis. Os cães que não apresentarem alterações significativas aos exames preliminares,
serão submetidos a um jejum alimentar e hídrico, para realização da anestesia geral. Será realizada avaliação endoscópica da mucosa gástrica das regiões de corpo
gástrico, fundo e antro. Amostras de mucosa gástrica serão obtidas endoscopicamente. Uma das amostras será destinada à realização do teste rápido de urease.
Outra, para a realização da PCR, e o restante para realização do exame Histopatológico.

RESULTADOS
Dos 40 animais, um veio a óbito por causa não definida, três foram descartados da pesquisa por apresentarem alterações importantes ao exame ultrassonográfico.
Segundo o tutor, seis cães (15%) apresentavam vômitos esporádicos.

CONCLUSOES Dos pacientes avaliados 15% apresentaram sinais clínicos sugerindo gastrite crônica.

REFERENCIAS

BAE, S. E. et al. The Effect of Eradication of Helicobacter Pylori on Gastric Cancer Prevention in Healthy Asymptomatic Populations. Helicobacter, v. 23, n. 2, p. 1–10,
2018. HAESEBROUCK, F. et al. Gastric helicobacters in domestic animals and nonhuman primates and their significance for human healthClinical Microbiology
Reviews, Apr. 2009. . MLADENOVA-HRISTOVA, I.; GREKOVA, O.; PATEL, A. Zoonotic potential of Helicobacter spp.Journal of Microbiology, Immunology and Infection,
2017. RICCI, C.; HOLTON, J.; VAIRA, D. Diagnosis of Helicobacter Pylori: Invasive and Non-Invasive Tests. Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology, v.
21, n. 2, p. 299–313, Apr. 2007. WASHABAU, R. J. et al. Endoscopic, Biopsy, and Histopathologic Guidelines for the Evaluation of Gastrointestinal Inflammation in
Companion Animals. Journal of Veterinary Internal Medicine, v. 24, n. 1, p. 10–26, Jan. 2010.
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TITULO A PENA DE MORTE NO IMPÉRIO ROMANO

INTRODUCAO

A presente pesquisa objetiva identificar quais as hipóteses de aplicação da pena de morte no período do Império Romano, que vai de 27 a.C. (data da investidura de
Otaviano como princeps) a 565 d.C. (morte do Imperador Justiniano). O Direito Romano tem importância fulcral no desenvolvimento do sistema jurídico brasileiro. O
presente projeto, portanto, justifica-se não apenas como leitura histórica sobre o instituto da pena de morte, mas também como produção científica apta a subsidiar
reflexões teóricas sobre o tema. Embora seja significativa a produção de estudos sobre o direito romano em seu aspecto civil, poucas as produções quanto à esfera
penal. Há uma lacuna no ponto, configurando-se o presente projeto como contribuição para a produção acadêmica sobre o tema.

OBJETIVOS

Objetivos Gerais Compreender como se deu a aplicação da pena de morte no período do império romano. Contribuir para o desenvolvimento de um maior número de
pesquisas acadêmicas voltadas para o estudo do Direito Romano. Objetivos Específicos Identificar quais as atuais produções acadêmicas voltadas para a
compreensão do Direito Romano em seu aspecto punitivo, especificamente com relação à aplicação da pena de morte. Analisar a aplicabilidade, ao contexto do
Império Romano, dos conceitos de Direito Civil e Direito Penal. Apresentar de forma organizada e contextualizada as hipóteses de aplicação da pena de morte no
Império Romano.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica e aplicação do método indutivo.

RESULTADOS
Cabe destacar, no corrente estágio de desenvolvimento da pesquisa, o papel central da noção de obrigação moral no direito penal romano, a observação de
inexistência naquele período de separação definitiva entre direito privado e penal, a noção de Dano – que no direito romano se traduz no conceito de noxia, bem
como as importantes definições conceitos de institutos como delictum, crimen¸ supplicium, poena, exilium, entre outros.

CONCLUSOES
Pesquisa em desenvolvimento, podendo-se afirmar, até a presente etapa, a existência de um desenvolvido sistema penal, em moldes absolutamente distintos do que
conhecemos em sociedades contemporâneas.

REFERENCIAS

BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. DIREITO, Carlos Gustavo. Manual de Direito Romano. 1. ed. São Paulo:
Quartier Latin, 2019. FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 7. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1989. MARKY, Thomas. Curso Elementar de Direito Romano. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 1995. MEREU, Ítalo. A Morte como Pena. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. MOMMSEN, Theodor. Römisches Strafrecht. Trad. esp. de Montero, Pedro
Dorado: Derecho penal romano; 2. ed. 1999. MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. RODRIGUES, Ana; RODRIGUES,
Raúl. Direito Romano. 1. ed. Lobito: Escolar, 2014.
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TITULO Gamificação como método de ensino e aprendizagem em instituições de ensino superior

INTRODUCAO

O jogo é uma das manifestações mais antigas da cultura humana, suas vertentes envolvem a liberdade do brincar, o entretenimento, as competições, podendo
compor-se como recurso de educação. Com o advento da cultura digital, os chamados games expandem-se de forma vertiginosa, na forma da “gamificação” e tem
se tornado um método de ensino e aprendizagem nas instituições de ensino superior, com o propósito de trazer maior ludicidade e participação ativa dos alunos na
solução de problemas, como método alternativo de aprendizagem.

OBJETIVOS
Demonstrar a importância do uso dos games como método de aprendizagem para uma abordagem prática, ativa e interdisciplinar nas instituições de ensino
superior. Abordar aspectos presentes nos games que sejam benéficos e que estejam alinhados com as abordagens de aprendizagem, baseadas em métodos ativos
e que explorem a parte cognitiva do aluno.

METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica norteia a exploração do tema em três eixos de pesquisa para a construção de um objetivo centrado na aprendizagem ativa por meio da
gamificação. O primeiro eixo explora o jogo e o lúdico tendo como base Joan Huizinga e Roger Caillois; em seguida, são exploradas as investigações sobre os
modelos de ensino e aprendizagem por meio das obras de Mizukami e Paulo Ronca; e, por fim, os estudos sobre o uso da gamificação como método de ensino,
fundamentados em Lúcia Santaella, João Mattar e Lynn Alves.

RESULTADOS
Por meio da exploração das características do jogo e do lúdico, dos modelos de ensino e aprendizagem abordando os aspectos cognitivos, a ideia é que a junção
destas duas vertentes seja verificada com aplicação e o uso da gamificação como método de ensino e aprendizagem, e como este método pode ser benéfico quanto
à ativação da parte cognitiva por parte dos alunos.

CONCLUSOES
O uso de métodos alternativos como formas de ensino e aprendizagem, que tragam a curiosidade, a participação e o envolvimento participativo é essencial para o
desenvolvimento ativo e cognitivo dos alunos. O uso da gamificação simulando estes ambientes possibilita ao aluno e, junto aos seus pares, tomar decisões,
implementar e avaliar seus resultados com base na dinâmica proporcionada pelos jogos.

REFERENCIAS

ALVES, Lynn; COUTINHO, Isa de Jesus (orgs). Jogos digitais e aprendizagem: fundamentos para uma prática baseada em evidências. Campinas, SP: Papirus, 2017.
CAILLOIS, Roger. Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem. Tradução de Maria Ferreira. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2017. HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o
jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2018. MATTAR, João. Games em Educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010. MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 2003. RONCA, P. A. C; TERZI, C. A. A aula operatória e
a construção do conhecimento. São Paulo: Edesplan,2001. SANTAELLA, Lúcia; NESTERIUK, Sérgio; FAVA, Fabricio. Gamificação em debate. São Paulo: Blucher,
2018.
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TITULO A pandemia de COVID-19: Repercussões na qualidade do sono de estudantes de Medicina

INTRODUCAO

COVID-19 é uma infecção respiratória aguda grave (Huang, et al,2020), seu surto foi declarado emergência de saúde pública pela OMS em janeiro de 2020 e no mês
seguinte emergência nacional no Brasil (Croda, et al.2020). Após mais de 8 meses do início da pandemia, modificações na rotina de todos os grupos sociais são
observadas, inclusive, nos estudantes de Medicina. Esses indivíduos tiveram suas rotinas alteradas e passaram a se adaptar ao ensino remoto, exigindo, em muitos
casos, maior tempo de dedicação. Além disso, aqueles que se encontram nos primeiros semestres cursando disciplinas práticas ou no estágio do internato
hospitalar, possuem a preocupação maior de estarem na linha de frente para acompanharem ou atenderem a uma demanda da sociedade. Sendo assim, uma piora
da saúde mental como pior qualidade do sono é esperada.

OBJETIVOS Verificar se a qualidade do sono de estudantes de Medicina durante a pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo transversal, com 123 alunos da Unisa, avaliados em relação a qualidade do sono. Utilizou-se uma pergunta dicotômica (sim/não) quanto a percepção da piora
de sua qualidade do sono na pandemia de COVID-19. Além disso foi aplicado o questionário de Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), ferramenta que
permite aferir a qualidade do sono e de possíveis distúrbios no último mês, sendo este classificados em três grupos: 0 a 4 pontos=qualidade do sono boa ; 5 a 10
pontos=qualidade do sono ruim; 11 a 21 pontos=presença de distúrbios do sono. Os dados foram coletados durante o segundo semestre letivo de 2020, na pandemia
do COVID-19.

RESULTADOS

Dentre os entrevistados, 57,7% (N=71) consideram que a pandemia de COVID-19 alterou sua qualidade do sono. Em relação ao questionário PSQI, observou-se
valores que classificam a amostra com qualidade do sono ruim (7,9±3,9 pontos). Ao agruparmos nos pontos de corte anteriormente citados, apenas 20,3% dos
entrevistados apresentaram qualidade do sono boa, enquanto 56,9% apresentaram qualidade do sono ruim e 22,8% apresentam distúrbio do sono. Os dados
analisados indicam que uma pequena parcela dos estudantes possui qualidade do sono boa, enquanto 79,7% (N=98) possuem qualidade do sono ruim ou distúrbio
do sono. A pandemia pode ter influenciado de forma negativa na qualidade do sono dos estudantes de Medicina, fato percebido por uma significativa quantidade
dos entrevistados.

CONCLUSOES
Os resultados obtidos mostram que 6 em cada 10 estudantes perceberam alteração na qualidade do sono e 8 em cada 10 possuíam qualidade do sono ruim ou
distúrbio do sono durante a pandemia de COVID-19, sendo necessários mais estudos para analisar os fatores associados a tais alterações.

REFERENCIAS
Croda, J. et al. COVID-19 in Brazil: advantages of a socialized unifed health system and preparation to contain cases. RSBMT,2020. Huang, C. et al. Clinical features
of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet,2020. Soled et al. Medical student mobilization during a crisis: lessons from a COVID-19
medical student response team. Academic Medicine, 2020.
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Lucas Melo Neves

TITULO A pandemia de COVID-19: Repercussões na qualidade do sono de estudantes de Medicina

INTRODUCAO

COVID-19 é uma infecção respiratória aguda grave (Huang, et al,2020), seu surto foi declarado emergência de saúde pública pela OMS em janeiro de 2020 e no mês
seguinte emergência nacional no Brasil (Croda, et al.2020). Após mais de 8 meses do início da pandemia, modificações na rotina de todos os grupos sociais são
observadas, inclusive, nos estudantes de Medicina. Esses indivíduos tiveram suas rotinas alteradas e passaram a se adaptar ao ensino remoto, exigindo, em muitos
casos, maior tempo de dedicação. Além disso, aqueles que se encontram nos primeiros semestres cursando disciplinas práticas ou no estágio do internato
hospitalar, possuem a preocupação maior de estarem na linha de frente para acompanharem ou atenderem a uma demanda da sociedade. Sendo assim, uma piora
da saúde mental como pior qualidade do sono é esperada.

OBJETIVOS Verificar se a qualidade do sono de estudantes de Medicina durante a pandemia de COVID-19.

METODOLOGIA

Estudo transversal, com 123 alunos da Unisa, avaliados em relação a qualidade do sono. Utilizou-se uma pergunta dicotômica (sim/não) quanto a percepção da piora
de sua qualidade do sono na pandemia de COVID-19. Além disso foi aplicado o questionário de Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), ferramenta que
permite aferir a qualidade do sono e de possíveis distúrbios no último mês, sendo este classificados em três grupos: 0 a 4 pontos=qualidade do sono boa ; 5 a 10
pontos=qualidade do sono ruim; 11 a 21 pontos=presença de distúrbios do sono. Os dados foram coletados durante o segundo semestre letivo de 2020, na pandemia
do COVID-19.

RESULTADOS

Dentre os entrevistados, 57,7% (N=71) consideram que a pandemia de COVID-19 alterou sua qualidade do sono. Em relação ao questionário PSQI, observou-se
valores que classificam a amostra com qualidade do sono ruim (7,9±3,9 pontos). Ao agruparmos nos pontos de corte anteriormente citados, apenas 20,3% dos
entrevistados apresentaram qualidade do sono boa, enquanto 56,9% apresentaram qualidade do sono ruim e 22,8% apresentam distúrbio do sono. Os dados
analisados indicam que uma pequena parcela dos estudantes possui qualidade do sono boa, enquanto 79,7% (N=98) possuem qualidade do sono ruim ou distúrbio
do sono. A pandemia pode ter influenciado de forma negativa na qualidade do sono dos estudantes de Medicina, fato percebido por uma significativa quantidade
dos entrevistados.

CONCLUSOES
Os resultados obtidos mostram que 6 em cada 10 estudantes perceberam alteração na qualidade do sono e 8 em cada 10 possuíam qualidade do sono ruim ou
distúrbio do sono durante a pandemia de COVID-19, sendo necessários mais estudos para analisar os fatores associados a tais alterações.

REFERENCIAS
Croda, J. et al. COVID-19 in Brazil: advantages of a socialized unifed health system and preparation to contain cases. RSBMT,2020. Huang, C. et al. Clinical features
of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet,2020. Soled et al. Medical student mobilization during a crisis: lessons from a COVID-19
medical student response team. Academic Medicine, 2020.
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TITULO A concepção da literatura como um direito humano e a proposta da BNCC: interlocuções possíveis para o Ensino Médio

INTRODUCAO
Em âmbito interno, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos devem
desenvolver ao longo da Educação Básica. Tem força de lei e define competências e habilidades esperadas de todos os estudantes. A área de Linguagens, no Ensino
Médio, tem como foco despertar o repertório de leitura dos alunos, buscando sensibilizá-los no âmbito da imaginação e da formação cidadã.

OBJETIVOS
Cotejar abordagem de ensino de literatura na BNCC com ideia de Antonio Candido ao considerar a literatura como um direito humano, a fim de propor uma
interlocução crítica entre áreas do saber.

METODOLOGIA
Este trabalho é realizado por meio de discussão comparativa, cotejando a forma como se apresenta o ensino de literatura na Base Nacional Comum Curricular –
BNCC - e suas consonâncias e dissonâncias com a concepção de Antonio Candido. Será realizada análise do documento BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e
do texto “Direitos Humanos e Literatura”, retirado do livro Vários Escritos, de Antonio Cândido.

RESULTADOS

De acordo com a BNCC, no Ensino Médio, a área de Linguagens busca propiciar oportunidades para ampliar habilidades de uso e de reflexão sobre as múltiplas
linguagens, entre as quais as artísticas, como é o caso da literatura, objeto do componente Língua Portuguesa. Ao contribuir para o desenvolvimento da reflexão, da
criação e expressão ao conectar pensamento, sensibilidade, intuição e ludicidade, a linguagem literária volta-se ao conhecimento do sujeito sobre si, sobre o outro e
sobre o mundo compartilhado. No capítulo do livro “Direitos Humanos e Literatura”, Cândido argumenta sobre os problemas sociais que enfrentamos no tempo atual
e discute também sobre a necessidade da literatura na vida. Já a BNCC fala como essa apresentação da literatura precisa ser abordada nas escolas nos últimos
anos do ensino Médio, para uma afinação ampla dos sentidos e para a tomada de consciência sobre questões sociais.

CONCLUSOES
Abordar adequadamente a prática da leitura literária no Ensino Médio, com o propósito de conduzir os estudantes a ampliar sua relação consigo e com o outro por
meio de leituras, selecionadas com obras significativas, favorecendo a formação cidadã, de forma que o aluno possa se posicionar diante de desigualdades sociais é
propósito importante para o desenvolvimento do ser humano, bem como da consciência de seus direitos, como aponta Antonio Candido.

REFERENCIAS
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: O ensino médio no contexto da educação básica: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. CÂNDIDO, Antonio. Vários
Escritos. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2011.
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TITULO ESTUDO DE INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE DISFUNÇÃO COGNITIVA CANINA SENIL NO ESTADO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina Senil (SDCCS) é caracterizada por ser uma síndrome comportamental que afeta funções como aprendizado, memória e
noção de espaço.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi obter um levantamento da incidência de SDCCS em cães no estado de São Paulo, com a utilização de uma escala de classificação que
foi divulgada online para acesso de tutores que possuem interesse em participar da pesquisa, assim como avaliar diferenças entre gêneros.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo quantitativo e qualitativo onde 402 tutores, responderam online a um questionário para classificar seus cães de acordo com a presença de
alguns comportamentos apresentados pelo o animal. O questionário possuía acesso online e os tutores deveriam preencher seus dados pessoais, concordar com a
participação na pesquisa e várias questões comportamentais sobre seu animal e responder se aceita ou não participar de um tratamento com homeopatia, após
coleta de dados. O questionário contou com perguntas que tem relação a alterações comportamentais que o paciente poderia apresentar. Com as respostas do
questionário e a subsequente soma das mesmas, foi possível obter dados para o estudo de grupos com SDCCS, assim estudando a prevalência de animais por
gênero com a síndrome, em cães senis no estado de São Paulo.

RESULTADOS

De 402 animais, 233 foram do gênero feminino (58%) e 169 animais machos ( 42%). Obteve-se 90,3% de animais sadios e 9,7% de animais que atingiram a
pontuação de 51 pontos ou mais no questionário, e portanto apresentavam a SDCSS. Dentre os animais que atingiram a pontuação, 25 foram do gênero feminino e
14 do gênero masculino, representando assim uma porcentagem de 64% e 36% respectivamente. Do total de animais que obtiveram pontuação superior ou igual a
51 pontos, 87% dos tutores concordaram com a utilização de homeopatia para tratamento de seus cães.

CONCLUSOES
A prevalência da SDCCS foi de 9,7% dos animais idosos da pesquisa, sendo 64% do gênero feminino e 87% dos tutores destes animais tem interesse em um
tratamento com homeopatia.

REFERENCIAS

1. Salvin, Hannah E., McGreevy, Paul., Sachdev, Perminder S., Valenzuela, Michael J. The canine cognitive dysfunction rating scale (CCDR): A data-driven and
ecologically relevant assessment tool. The Veterinary Journal, 188 (2011) 331–336. 2. Svicero DJ, Heckler MCT, Amorim RM. Prevalence of behavioral changes in
senile dogs. Cienc Rural. 2017;47(2): e20151645. 3. Silva, B.C.; Gneiding, B.; Lucioli, J.; Tesser, J.S.; Gneiding, J.E.B.O., Síndrome da disfunção cognitiva canina:
revião de literatura. Rev. Acad. Ciênc. Anim. 2018;16 (Ed Esp 1):e161108.
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TITULO ESTUDO DE INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE DISFUNÇÃO COGNITIVA CANINA SENIL NO ESTADO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina Senil (SDCCS) é caracterizada por ser uma síndrome comportamental que afeta funções como aprendizado, memória e
noção de espaço.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi obter um levantamento da incidência de SDCCS em cães no estado de São Paulo, com a utilização de uma escala de classificação que
foi divulgada online para acesso de tutores que possuem interesse em participar da pesquisa, assim como avaliar diferenças entre gêneros.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo quantitativo e qualitativo onde 402 tutores, responderam online a um questionário para classificar seus cães de acordo com a presença de
alguns comportamentos apresentados pelo o animal. O questionário possuía acesso online e os tutores deveriam preencher seus dados pessoais, concordar com a
participação na pesquisa e várias questões comportamentais sobre seu animal e responder se aceita ou não participar de um tratamento com homeopatia, após
coleta de dados. O questionário contou com perguntas que tem relação a alterações comportamentais que o paciente poderia apresentar. Com as respostas do
questionário e a subsequente soma das mesmas, foi possível obter dados para o estudo de grupos com SDCCS, assim estudando a prevalência de animais por
gênero com a síndrome, em cães senis no estado de São Paulo.

RESULTADOS

De 402 animais, 233 foram do gênero feminino (58%) e 169 animais machos ( 42%). Obteve-se 90,3% de animais sadios e 9,7% de animais que atingiram a
pontuação de 51 pontos ou mais no questionário, e portanto apresentavam a SDCSS. Dentre os animais que atingiram a pontuação, 25 foram do gênero feminino e
14 do gênero masculino, representando assim uma porcentagem de 64% e 36% respectivamente. Do total de animais que obtiveram pontuação superior ou igual a
51 pontos, 87% dos tutores concordaram com a utilização de homeopatia para tratamento de seus cães.

CONCLUSOES
A prevalência da SDCCS foi de 9,7% dos animais idosos da pesquisa, sendo 64% do gênero feminino e 87% dos tutores destes animais tem interesse em um
tratamento com homeopatia.

REFERENCIAS

1. Salvin, Hannah E., McGreevy, Paul., Sachdev, Perminder S., Valenzuela, Michael J. The canine cognitive dysfunction rating scale (CCDR): A data-driven and
ecologically relevant assessment tool. The Veterinary Journal, 188 (2011) 331–336. 2. Svicero DJ, Heckler MCT, Amorim RM. Prevalence of behavioral changes in
senile dogs. Cienc Rural. 2017;47(2): e20151645. 3. Silva, B.C.; Gneiding, B.; Lucioli, J.; Tesser, J.S.; Gneiding, J.E.B.O., Síndrome da disfunção cognitiva canina:
revião de literatura. Rev. Acad. Ciênc. Anim. 2018;16 (Ed Esp 1):e161108.
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Cideli de Paula Coelho Pinheiro

TITULO ESTUDO DE INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE DISFUNÇÃO COGNITIVA CANINA SENIL NO ESTADO DE SÃO PAULO

INTRODUCAO
A Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina Senil (SDCCS) é caracterizada por ser uma síndrome comportamental que afeta funções como aprendizado, memória e
noção de espaço.

OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi obter um levantamento da incidência de SDCCS em cães no estado de São Paulo, com a utilização de uma escala de classificação que
foi divulgada online para acesso de tutores que possuem interesse em participar da pesquisa, assim como avaliar diferenças entre gêneros.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo quantitativo e qualitativo onde 402 tutores, responderam online a um questionário para classificar seus cães de acordo com a presença de
alguns comportamentos apresentados pelo o animal. O questionário possuía acesso online e os tutores deveriam preencher seus dados pessoais, concordar com a
participação na pesquisa e várias questões comportamentais sobre seu animal e responder se aceita ou não participar de um tratamento com homeopatia, após
coleta de dados. O questionário contou com perguntas que tem relação a alterações comportamentais que o paciente poderia apresentar. Com as respostas do
questionário e a subsequente soma das mesmas, foi possível obter dados para o estudo de grupos com SDCCS, assim estudando a prevalência de animais por
gênero com a síndrome, em cães senis no estado de São Paulo.

RESULTADOS

De 402 animais, 233 foram do gênero feminino (58%) e 169 animais machos ( 42%). Obteve-se 90,3% de animais sadios e 9,7% de animais que atingiram a
pontuação de 51 pontos ou mais no questionário, e portanto apresentavam a SDCSS. Dentre os animais que atingiram a pontuação, 25 foram do gênero feminino e
14 do gênero masculino, representando assim uma porcentagem de 64% e 36% respectivamente. Do total de animais que obtiveram pontuação superior ou igual a
51 pontos, 87% dos tutores concordaram com a utilização de homeopatia para tratamento de seus cães.

CONCLUSOES
A prevalência da SDCCS foi de 9,7% dos animais idosos da pesquisa, sendo 64% do gênero feminino e 87% dos tutores destes animais tem interesse em um
tratamento com homeopatia.

REFERENCIAS

1. Salvin, Hannah E., McGreevy, Paul., Sachdev, Perminder S., Valenzuela, Michael J. The canine cognitive dysfunction rating scale (CCDR): A data-driven and
ecologically relevant assessment tool. The Veterinary Journal, 188 (2011) 331–336. 2. Svicero DJ, Heckler MCT, Amorim RM. Prevalence of behavioral changes in
senile dogs. Cienc Rural. 2017;47(2): e20151645. 3. Silva, B.C.; Gneiding, B.; Lucioli, J.; Tesser, J.S.; Gneiding, J.E.B.O., Síndrome da disfunção cognitiva canina:
revião de literatura. Rev. Acad. Ciênc. Anim. 2018;16 (Ed Esp 1):e161108.
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TITULO CBCOM - Camisetas Brasil Comercio Indústria Têxtil: Plano de Negócios

INTRODUCAO

Observando o crescimento e visando fornecer mais qualidade no vestuário para um mercado em ascensão constante, a CBCOM vem com foco em inovações em
suas linhas de produção, tais como tipo de maquinário, matéria prima para a confeccionar e fornecer um produto acessivel e de qualidade no varejo. A cadeia
produtiva têxtil e de confecção ocupa uma posição de destaque na economia e no comércio mundial de manufaturas. O mercado mundial dos produtos de origem
têxtil tem demonstrado crescente expansão, no montante fabricado e no comércio entre os grandes países produtores e consumidores. (COSTA, ROCHA, 2009). A
empresa tem como pretensão aumentar os clientes neste segmento, investindo na qualidade de seus produtos e serviços, tendo também como foco, atribuir
responsabilidade social para ganhar mais visibilidade e valor ao negócio da empresa. A CBCOM está localizada em São Paulo na Rua Silva Teles, 956 – Brás, na
região central de São Paulo.

OBJETIVOS
A CBCOM tem como objetivo realizar a confecção de roupas buscando atender diversos varejistas inseridos no mercado, com foco em vender sob grande demanda.
Com a criação da estrutura de um plano de negócio, buscar a abertura de uma empresa, com um faturamento adequado para obtenção de lucro e continuidade da
empresa, buscando atender de forma eficaz o público alvo definido.

METODOLOGIA
A metodologia foi feita através de uma pesquisa exploratória por literatura e análise qualitativa de dados secundários realizada em fontes confiáveis (livros, artigos,
internet, etc.). Através da análise interpretada obteve-se um entendimento do público alvo, demanda e demais dados necessários para a redação do trabalho.

RESULTADOS

Analisando o mercado e hábitos de consumo, segundo o IPC – Índice potencial de consumo (2019), existe um aumento de 6% no consumo de vestuário. Segundo o
Fies – Federação das indústrias do estado de São Paulo (2019), o mercado de vestuário só perde para alimentos. Com base nos estudos de mercado, através de
pesquisas feitas no banco de dados do IPC (Índice de preços no consumidor) e Kantar IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), consta que as
necessidades e interesses do público B,C,D e E entre 18 à 49 anos, possui adesão com os produtos fabricados pela CBCOM e vendidos no mercado varejista no ramo
de vestuário.

CONCLUSOES
Conclui-se que após mensurado o público existente em São Paulo que consomem vestuário, e o comercio varejista no mesmo seguimento, existe uma fatia ainda
considerável para viabilizar o projeto e garantir rentabilidade, mantendo uma estratégia conservadora para diminuição dos riscos.

REFERENCIAS
COSTA, A. C.; ROCHA, E. Panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão da inovação. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202 SILVA,
Pedro Paulo da. A tradução da Economia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. KOTLER, Michael. Administração de marketing. Capítulo 9 - Identificação de
segmentos de mercado e seleção de mercado alvo. p 284
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TITULO CBCOM - Camisetas Brasil Comercio Indústria Têxtil: Plano de Negócios

INTRODUCAO

Observando o crescimento e visando fornecer mais qualidade no vestuário para um mercado em ascensão constante, a CBCOM vem com foco em inovações em
suas linhas de produção, tais como tipo de maquinário, matéria prima para a confeccionar e fornecer um produto acessivel e de qualidade no varejo. A cadeia
produtiva têxtil e de confecção ocupa uma posição de destaque na economia e no comércio mundial de manufaturas. O mercado mundial dos produtos de origem
têxtil tem demonstrado crescente expansão, no montante fabricado e no comércio entre os grandes países produtores e consumidores. (COSTA, ROCHA, 2009). A
empresa tem como pretensão aumentar os clientes neste segmento, investindo na qualidade de seus produtos e serviços, tendo também como foco, atribuir
responsabilidade social para ganhar mais visibilidade e valor ao negócio da empresa. A CBCOM está localizada em São Paulo na Rua Silva Teles, 956 – Brás, na
região central de São Paulo.

OBJETIVOS
A CBCOM tem como objetivo realizar a confecção de roupas buscando atender diversos varejistas inseridos no mercado, com foco em vender sob grande demanda.
Com a criação da estrutura de um plano de negócio, buscar a abertura de uma empresa, com um faturamento adequado para obtenção de lucro e continuidade da
empresa, buscando atender de forma eficaz o público alvo definido.

METODOLOGIA
A metodologia foi feita através de uma pesquisa exploratória por literatura e análise qualitativa de dados secundários realizada em fontes confiáveis (livros, artigos,
internet, etc.). Através da análise interpretada obteve-se um entendimento do público alvo, demanda e demais dados necessários para a redação do trabalho.

RESULTADOS

Analisando o mercado e hábitos de consumo, segundo o IPC – Índice potencial de consumo (2019), existe um aumento de 6% no consumo de vestuário. Segundo o
Fies – Federação das indústrias do estado de São Paulo (2019), o mercado de vestuário só perde para alimentos. Com base nos estudos de mercado, através de
pesquisas feitas no banco de dados do IPC (Índice de preços no consumidor) e Kantar IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), consta que as
necessidades e interesses do público B,C,D e E entre 18 à 49 anos, possui adesão com os produtos fabricados pela CBCOM e vendidos no mercado varejista no ramo
de vestuário.

CONCLUSOES
Conclui-se que após mensurado o público existente em São Paulo que consomem vestuário, e o comercio varejista no mesmo seguimento, existe uma fatia ainda
considerável para viabilizar o projeto e garantir rentabilidade, mantendo uma estratégia conservadora para diminuição dos riscos.

REFERENCIAS
COSTA, A. C.; ROCHA, E. Panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão da inovação. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202 SILVA,
Pedro Paulo da. A tradução da Economia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. KOTLER, Michael. Administração de marketing. Capítulo 9 - Identificação de
segmentos de mercado e seleção de mercado alvo. p 284
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO CBCOM - Camisetas Brasil Comercio Indústria Têxtil: Plano de Negócios

INTRODUCAO

Observando o crescimento e visando fornecer mais qualidade no vestuário para um mercado em ascensão constante, a CBCOM vem com foco em inovações em
suas linhas de produção, tais como tipo de maquinário, matéria prima para a confeccionar e fornecer um produto acessivel e de qualidade no varejo. A cadeia
produtiva têxtil e de confecção ocupa uma posição de destaque na economia e no comércio mundial de manufaturas. O mercado mundial dos produtos de origem
têxtil tem demonstrado crescente expansão, no montante fabricado e no comércio entre os grandes países produtores e consumidores. (COSTA, ROCHA, 2009). A
empresa tem como pretensão aumentar os clientes neste segmento, investindo na qualidade de seus produtos e serviços, tendo também como foco, atribuir
responsabilidade social para ganhar mais visibilidade e valor ao negócio da empresa. A CBCOM está localizada em São Paulo na Rua Silva Teles, 956 – Brás, na
região central de São Paulo.

OBJETIVOS
A CBCOM tem como objetivo realizar a confecção de roupas buscando atender diversos varejistas inseridos no mercado, com foco em vender sob grande demanda.
Com a criação da estrutura de um plano de negócio, buscar a abertura de uma empresa, com um faturamento adequado para obtenção de lucro e continuidade da
empresa, buscando atender de forma eficaz o público alvo definido.

METODOLOGIA
A metodologia foi feita através de uma pesquisa exploratória por literatura e análise qualitativa de dados secundários realizada em fontes confiáveis (livros, artigos,
internet, etc.). Através da análise interpretada obteve-se um entendimento do público alvo, demanda e demais dados necessários para a redação do trabalho.

RESULTADOS

Analisando o mercado e hábitos de consumo, segundo o IPC – Índice potencial de consumo (2019), existe um aumento de 6% no consumo de vestuário. Segundo o
Fies – Federação das indústrias do estado de São Paulo (2019), o mercado de vestuário só perde para alimentos. Com base nos estudos de mercado, através de
pesquisas feitas no banco de dados do IPC (Índice de preços no consumidor) e Kantar IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), consta que as
necessidades e interesses do público B,C,D e E entre 18 à 49 anos, possui adesão com os produtos fabricados pela CBCOM e vendidos no mercado varejista no ramo
de vestuário.

CONCLUSOES
Conclui-se que após mensurado o público existente em São Paulo que consomem vestuário, e o comercio varejista no mesmo seguimento, existe uma fatia ainda
considerável para viabilizar o projeto e garantir rentabilidade, mantendo uma estratégia conservadora para diminuição dos riscos.

REFERENCIAS
COSTA, A. C.; ROCHA, E. Panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão da inovação. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202 SILVA,
Pedro Paulo da. A tradução da Economia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. KOTLER, Michael. Administração de marketing. Capítulo 9 - Identificação de
segmentos de mercado e seleção de mercado alvo. p 284
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO CBCOM - Camisetas Brasil Comercio Indústria Têxtil: Plano de Negócios

INTRODUCAO

Observando o crescimento e visando fornecer mais qualidade no vestuário para um mercado em ascensão constante, a CBCOM vem com foco em inovações em
suas linhas de produção, tais como tipo de maquinário, matéria prima para a confeccionar e fornecer um produto acessivel e de qualidade no varejo. A cadeia
produtiva têxtil e de confecção ocupa uma posição de destaque na economia e no comércio mundial de manufaturas. O mercado mundial dos produtos de origem
têxtil tem demonstrado crescente expansão, no montante fabricado e no comércio entre os grandes países produtores e consumidores. (COSTA, ROCHA, 2009). A
empresa tem como pretensão aumentar os clientes neste segmento, investindo na qualidade de seus produtos e serviços, tendo também como foco, atribuir
responsabilidade social para ganhar mais visibilidade e valor ao negócio da empresa. A CBCOM está localizada em São Paulo na Rua Silva Teles, 956 – Brás, na
região central de São Paulo.

OBJETIVOS
A CBCOM tem como objetivo realizar a confecção de roupas buscando atender diversos varejistas inseridos no mercado, com foco em vender sob grande demanda.
Com a criação da estrutura de um plano de negócio, buscar a abertura de uma empresa, com um faturamento adequado para obtenção de lucro e continuidade da
empresa, buscando atender de forma eficaz o público alvo definido.

METODOLOGIA
A metodologia foi feita através de uma pesquisa exploratória por literatura e análise qualitativa de dados secundários realizada em fontes confiáveis (livros, artigos,
internet, etc.). Através da análise interpretada obteve-se um entendimento do público alvo, demanda e demais dados necessários para a redação do trabalho.

RESULTADOS

Analisando o mercado e hábitos de consumo, segundo o IPC – Índice potencial de consumo (2019), existe um aumento de 6% no consumo de vestuário. Segundo o
Fies – Federação das indústrias do estado de São Paulo (2019), o mercado de vestuário só perde para alimentos. Com base nos estudos de mercado, através de
pesquisas feitas no banco de dados do IPC (Índice de preços no consumidor) e Kantar IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), consta que as
necessidades e interesses do público B,C,D e E entre 18 à 49 anos, possui adesão com os produtos fabricados pela CBCOM e vendidos no mercado varejista no ramo
de vestuário.

CONCLUSOES
Conclui-se que após mensurado o público existente em São Paulo que consomem vestuário, e o comercio varejista no mesmo seguimento, existe uma fatia ainda
considerável para viabilizar o projeto e garantir rentabilidade, mantendo uma estratégia conservadora para diminuição dos riscos.

REFERENCIAS
COSTA, A. C.; ROCHA, E. Panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão da inovação. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202 SILVA,
Pedro Paulo da. A tradução da Economia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. KOTLER, Michael. Administração de marketing. Capítulo 9 - Identificação de
segmentos de mercado e seleção de mercado alvo. p 284
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO CBCOM - Camisetas Brasil Comercio Indústria Têxtil: Plano de Negócios

INTRODUCAO

Observando o crescimento e visando fornecer mais qualidade no vestuário para um mercado em ascensão constante, a CBCOM vem com foco em inovações em
suas linhas de produção, tais como tipo de maquinário, matéria prima para a confeccionar e fornecer um produto acessivel e de qualidade no varejo. A cadeia
produtiva têxtil e de confecção ocupa uma posição de destaque na economia e no comércio mundial de manufaturas. O mercado mundial dos produtos de origem
têxtil tem demonstrado crescente expansão, no montante fabricado e no comércio entre os grandes países produtores e consumidores. (COSTA, ROCHA, 2009). A
empresa tem como pretensão aumentar os clientes neste segmento, investindo na qualidade de seus produtos e serviços, tendo também como foco, atribuir
responsabilidade social para ganhar mais visibilidade e valor ao negócio da empresa. A CBCOM está localizada em São Paulo na Rua Silva Teles, 956 – Brás, na
região central de São Paulo.

OBJETIVOS
A CBCOM tem como objetivo realizar a confecção de roupas buscando atender diversos varejistas inseridos no mercado, com foco em vender sob grande demanda.
Com a criação da estrutura de um plano de negócio, buscar a abertura de uma empresa, com um faturamento adequado para obtenção de lucro e continuidade da
empresa, buscando atender de forma eficaz o público alvo definido.

METODOLOGIA
A metodologia foi feita através de uma pesquisa exploratória por literatura e análise qualitativa de dados secundários realizada em fontes confiáveis (livros, artigos,
internet, etc.). Através da análise interpretada obteve-se um entendimento do público alvo, demanda e demais dados necessários para a redação do trabalho.

RESULTADOS

Analisando o mercado e hábitos de consumo, segundo o IPC – Índice potencial de consumo (2019), existe um aumento de 6% no consumo de vestuário. Segundo o
Fies – Federação das indústrias do estado de São Paulo (2019), o mercado de vestuário só perde para alimentos. Com base nos estudos de mercado, através de
pesquisas feitas no banco de dados do IPC (Índice de preços no consumidor) e Kantar IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), consta que as
necessidades e interesses do público B,C,D e E entre 18 à 49 anos, possui adesão com os produtos fabricados pela CBCOM e vendidos no mercado varejista no ramo
de vestuário.

CONCLUSOES
Conclui-se que após mensurado o público existente em São Paulo que consomem vestuário, e o comercio varejista no mesmo seguimento, existe uma fatia ainda
considerável para viabilizar o projeto e garantir rentabilidade, mantendo uma estratégia conservadora para diminuição dos riscos.

REFERENCIAS
COSTA, A. C.; ROCHA, E. Panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão da inovação. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202 SILVA,
Pedro Paulo da. A tradução da Economia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. KOTLER, Michael. Administração de marketing. Capítulo 9 - Identificação de
segmentos de mercado e seleção de mercado alvo. p 284
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO CBCOM - Camisetas Brasil Comercio Indústria Têxtil: Plano de Negócios

INTRODUCAO

Observando o crescimento e visando fornecer mais qualidade no vestuário para um mercado em ascensão constante, a CBCOM vem com foco em inovações em
suas linhas de produção, tais como tipo de maquinário, matéria prima para a confeccionar e fornecer um produto acessivel e de qualidade no varejo. A cadeia
produtiva têxtil e de confecção ocupa uma posição de destaque na economia e no comércio mundial de manufaturas. O mercado mundial dos produtos de origem
têxtil tem demonstrado crescente expansão, no montante fabricado e no comércio entre os grandes países produtores e consumidores. (COSTA, ROCHA, 2009). A
empresa tem como pretensão aumentar os clientes neste segmento, investindo na qualidade de seus produtos e serviços, tendo também como foco, atribuir
responsabilidade social para ganhar mais visibilidade e valor ao negócio da empresa. A CBCOM está localizada em São Paulo na Rua Silva Teles, 956 – Brás, na
região central de São Paulo.

OBJETIVOS
A CBCOM tem como objetivo realizar a confecção de roupas buscando atender diversos varejistas inseridos no mercado, com foco em vender sob grande demanda.
Com a criação da estrutura de um plano de negócio, buscar a abertura de uma empresa, com um faturamento adequado para obtenção de lucro e continuidade da
empresa, buscando atender de forma eficaz o público alvo definido.

METODOLOGIA
A metodologia foi feita através de uma pesquisa exploratória por literatura e análise qualitativa de dados secundários realizada em fontes confiáveis (livros, artigos,
internet, etc.). Através da análise interpretada obteve-se um entendimento do público alvo, demanda e demais dados necessários para a redação do trabalho.

RESULTADOS

Analisando o mercado e hábitos de consumo, segundo o IPC – Índice potencial de consumo (2019), existe um aumento de 6% no consumo de vestuário. Segundo o
Fies – Federação das indústrias do estado de São Paulo (2019), o mercado de vestuário só perde para alimentos. Com base nos estudos de mercado, através de
pesquisas feitas no banco de dados do IPC (Índice de preços no consumidor) e Kantar IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), consta que as
necessidades e interesses do público B,C,D e E entre 18 à 49 anos, possui adesão com os produtos fabricados pela CBCOM e vendidos no mercado varejista no ramo
de vestuário.

CONCLUSOES
Conclui-se que após mensurado o público existente em São Paulo que consomem vestuário, e o comercio varejista no mesmo seguimento, existe uma fatia ainda
considerável para viabilizar o projeto e garantir rentabilidade, mantendo uma estratégia conservadora para diminuição dos riscos.

REFERENCIAS
COSTA, A. C.; ROCHA, E. Panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão da inovação. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 159-202 SILVA,
Pedro Paulo da. A tradução da Economia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. KOTLER, Michael. Administração de marketing. Capítulo 9 - Identificação de
segmentos de mercado e seleção de mercado alvo. p 284
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Armazém Decathlon Brasil: Atraso nas Entregas

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Armazém Decathlon Brasil: Atraso nas Entregas

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Armazém Decathlon Brasil: Atraso nas Entregas

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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Oscar Bombonatti Filho

TITULO Armazém Decathlon Brasil: Atraso nas Entregas

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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TITULO Armazém Decathlon Brasil: Atraso nas Entregas

INTRODUCAO
O projeto envolve a empresa Decathlon Brasil, que está no seguimento de artigos esportivos, atuando nesse ramo por 25 anos e sendo uma das principais
referências em todos os seus serviços prestados. O projeto irá se atentar na falta de planejamento na expedição no armazém da Decathlon, que acaba interferindo
diretamente nas entregas de produtos para as lojas.

OBJETIVOS
Através da identificação das principais causas do problema investigado, o objetivo é sanar os atrasos nas entregas e a falta de organização e planejamento nos
armazéns, tendo um plano de ação que envolve maior qualificação humana, investimento em tecnologia e materiais para desenvolver um maior desempenho.

METODOLOGIA

Utilizando uma pesquisa exploratória e tendo como objetivo aprimorar hipóteses, validar instrumentos e proporcionar familiaridade com o campo de estudo. Que
Constitui a primeira etapa de um estudo mais amplo, e é muito utilizada em pesquisas cujo tema foi pouco explorado, podendo ser aplicada em estudos iniciais para
se obter uma visão geral acerca de determinados fatos (GIL, 2002). Pela pesquisa exploratória se justifica pela necessidade em conceber instrumentos adequados
ao contexto e aos sujeitos que pretendemos realizar a investigação e que atenda de modo satisfatório os anseios, sejam eles dos pesquisadores ou dos
pesquisados. Deste modo poderemos mergulhar no campo de estudo com mais compreensão e precisão dos objetivos que pretendemos alcançar. Em uma pesquisa
qualitativa o ambiente é uma fonte direta de geração de dados, pois lidamos diretamente com os sujeitos que tiveram experiência com o problema (ou objeto)
pesquisado.

RESULTADOS

A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela tem o princípio de atingir metas para organizar as ações e
determinar o que será feito para atingi-la, por qual motivo, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará. A Melhor maneira dela ser
apresentada seria na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam
executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.

CONCLUSOES

Conclui-se que, A partir das ferramentas aplicadas, deixando os processos ao fácil entendimento de todos e chegando assim no resultado da solução da
problemática em questão, Segundo Ballou (1993), a logística tende a promover o melhor nível de rentabilidade em seus serviços, como distribuição aos seus cliente
e consumidores. Com a aplicação da ferramenta 5w2h, foi levantado um estudo das possíveis causas relevantes à problemática, com isso possibilitou o tratamento
direto e êxito nas operações logísticas que envolvem a expedição de produtos da empresa em análise, ou seja, o uso de uma metodologia para resolução de
problemas através do uso de ferramentas da qualidade se tornou bastante eficaz.

REFERENCIAS
BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Transportes, Administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar
projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. FALCONI, Vicente. Gerenciamento da rotina do trabalho no dia a dia. Ed: Falconi Editora. Belo Horizonte, 2013.
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James Alan dos Santos Franco

TITULO AUDIÊNCIA CONCENTRADA E O PAPEL DA REDE NA TOMADA DE DECISÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS

INTRODUCAO
Segundo dados do Censo SUAS 2018, existem no Brasil 2.817 unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes municipais, sendo 2177 na
modalidade abrigo institucional, estimando cerca de 40 mil crianças/adolescentes em situação de acolhimento no país. Dentro deste universo há inúmeras decisões
judicias sobre o futuro destas crianças e adolescente que precisam ter respeitados seus direitos.

OBJETIVOS
O trabalho efetiva-se em subsidiar as decisões judiciais quanto as medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário quanto ao retorno a família de origem,
destituição familiar, ou colocação em família substituta.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada fundou-se em revisão bibliográfica, bem como das experiências profissionais das autoras do presente artigo e sua participação em
audiências concentradas no território de Campo Limpo, zona sul do município de São Paulo.

RESULTADOS

O sistema de garantia de direitos se constitui em um projeto político com o objetivo de desenvolver ações integradas, considerando a incompletude das instituições
frente as demandas complexas que precisam ser enfrentadas, que envolve diferentes setores, com instancias da sociedade civil e do poder público (BAPTISTA,
2012). O sistema deve estar conectado na iniciativa de “articulações intersetoriais, interinstâncias estatais, interinstitucionais e inter-regionais” a partir da definição
clara de seus papeis e diante das estratégias das ações inter-relacionadas e interligadas. A articulação consiste em uma construção de rede de atendimento, que
exige do trabalho em rede ações compartilhadas e colaborativas, necessárias para atuação integrada das políticas setoriais em vista da garantia da proteção
integral. A transversalidade como princípio norteador do sistema, aproxima em seus aspectos reflexões e debates com vistas a garantir a eficácia das ações de
forma a serem conduzidas integralmente mesmo com dimensões diferentes. O processo administrativo vem enfrentado interferências por parte de sobreposição de
atores do judiciário em detrimento do trabalho desempenhado pela unidade de acolhimento.

CONCLUSOES

A experiência das autoras no território de Campo Limpo demonstra que a medida que a rede intersetorial se articula, e as várias políticas promovem o
acompanhamento assíduo da criança e do adolescente ao longo do acolhimento, as Audiências Concentradas deixam de ser espaço de discussão de caso e tornam-
se momentos oportunos de defesa do contraditório por parte de acolhidos e familiares e ainda, manifestação técnica das Políticas Públicas (Saúde, Educação,
Habitação, Assistência, entre outras), Conselho Tutelar e demais órgãos envolvidos no processo de acolhimento institucional.

REFERENCIAS

BAPTISTA, Myrian Veras. Algumas Reflexões sobre o sistema de garantia de direitos. In. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, n. 109, jan./mar. 2012, p. 179-199.
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Cristiane Campos Costa Quishida

TITULO APLICAÇÕES CLÍNICAS DOS CIMENTOS RESINOSOS CONVENCIONAL E AUTOADESIVO: REVISÃO DE LITERATURA

INTRODUCAO

A aplicação dos cimentos resinosos tem grande importância no sucesso dos tratamentos reabilitadores, devendo promover eficientemente a união da restauração
indireta às estruturas dentárias. Em razão da maior complexidade que a técnica de cimentação adesiva convencional apresenta (mais etapas clínicas, ou seja, maior
suscetibilidade a erros operatórios), os cimentos resinosos autoadesivos foram desenvolvidos com o objetivo de ser uma técnica facilitadora, entretanto, é
importante que o profissional tenha conhecimento quanto as limitações e indicações desses cimentos para que possam ser aplicados corretamente nas diferentes
situações clínicas.

OBJETIVOS Estudar a aplicabilidade dos cimentos resinosos, convencional e autoadesivo, para as diferentes situações clínicas na prática odontológica.

METODOLOGIA
Neste estudo foi realizada a revisão de literatura sobre os cimentos resinosos convencionais (duais) e autoadesivos nas bases de dados online: PubMed, Scielo,
Medline, Google Scholar no período de 2001 e 2019, além de capítulos de livros.

RESULTADOS

Tanto os cimentos resinosos convencionais (duais) quanto os autoadesivos possuem polimerização dual, ou seja, o mecanismo de reação depende da aplicação de
luz e ativação química. Os cimentos autoadesivos promovem retenção micromecânica a estrutura dentária, apresentando uma adesão superficial; a
desmineralização ocorre no substrato sem a remoção da smear layer, sendo incorporada a camada híbrida. A qualidade dessa desmineralização é inferior quando
comparada a promovida pelo ácido fosfórico. Entretanto, apresentam como vantagem a redução na sensibilidade pós-operatória e biocompatibilidade sendo bem
tolerado se a espessura de dentina for suficiente. Os cimentos autoadesivos são contraindicados quando a maior parte do preparo se apresentar em esmalte devido
a pobre adesão nesta superfície. Contudo, os cimentos convencionais apresentam melhor união à dentina do que os cimentos autoadesivos. Uma das vantagens do
cimento convencional é sua resistência de adesão às ligas metálicas, restaurações resinosas indiretas e cerâmicas. Sendo que para a cerâmica a adesão aos
cimentos convencionais já foi bem estudada na literatura. Por outro lado, a resistência a adesão do cimento autoadesivo a ligas metálicas ainda é pouco conhecida e
depende da nobreza do metal. Ambos cimentos diferem em relação ao tratamento da superfície dentária. Porém, a cimentação de cerâmicas pode ser realizada
tanto por cimentos convencionais quanto por autoadesivos. No entanto, é necessário avaliar a superfície dentária que receberá a restauração indireta e conhecer
qual tipo de cerâmica que será utilizada (condicionáveis ou não condicionáveis) para realizar adequadamente o preparo da superfície cerâmica para que se tenha
uma boa cimentação.

CONCLUSOES
De acordo com a revisão de literatura realizada, os cimentos autoadesivos apresentaram boas características e vantagens, mas a sua utilização é recente na
odontologia necessitando de mais estudos; os cimentos convencionais ainda são considerados a melhor opção e sua indicação está sedimentada na literatura
científica.

REFERENCIAS
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Dental Cements for Luting and Bonding Restorations: Self-Adhesive Resin Cements. Dent Clin North Am. 2017 Oct;61(4):821-834. 3-Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR.
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TITULO Efeito da suplementação da vitamina D sobre a força muscular e fratura por estresse em atletas: uma revisão sistemática

INTRODUCAO
A vitamina D é um grupo de vitaminas importante, que contribui para o desempenho e performance do atleta. Insuficiência da vitamina D podem afetar a abosrção de
cálcio pelo tecido ósseo e contração do músculo, os quais podem resultar em fraturas por estresse e redução da potência muscular durante treinamento [1,2].
Atualmente, ainda pouco se sabe sobre a suplementação da vitamina D, em atletas que apresentam a sua deficiência.

OBJETIVOS Verificar o efeito da suplementação da vitamina D sobre a força muscular e fratura por estresse em atletas que praticam modalidades esportivas indoor e outdoor.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em 4 base de dados (Pubmed, Medline, Scopus, Scielo e COCHRANE), utilizando-se os termos: vitamina D, fratura por estresse, força
muscular e atletas, tendo sido limitada aos últimos 10 anos. Foram incluidos somente estudos de ensaio clínicos, os quais foram mensurados as suplementaçõs da
vitamina D em atletas com idade entre 18 e 45 anos. A qualidade de cada estudo foi avaliada por meio da escala PEDro.

RESULTADOS

Dos estudos avaliados, quatro suplementaram com vitamina D3 (colecalciferol) e dois estudos com vitamina D2 (ergocalciferol). A concentração média de vitamina
D foi de 25 (OH), ou seja, 23,5ml para todos os estudos antes da suplementação. Cinco ensaios clínicos foram classificados de excelente qualidade e 1 de boa
qualidade. Os estudos duraram de 4 semanas a 6 meses e as dosagens variaram de 600 a 5.000 Unidades Internacionais (UI) por dia. A vitamina D2 foi considerada
ineficaz no impacto força muscular em ambos os estudos em que foi suplementada. Em contraposição, três estudos mostraram que a vitamina D3 tem impacto
positivo sobre o aumento da força muscular, com melhorias entre 1,4 a 18,8%. Outros dois estudos com suplementação de vitamina D e cálcio, durante o periodo de
12 semanas, resultaram em boa qualidade e um aumento nas concentrações de 25 (OH) D em atletas militares com redução das taxas de fratura por estresse.
Discussão: A literatura revela a importância de vitamina D para aumentar a potência muscular e prevenção fratura por estresse em atletas[3,4]. Porém, o diferencial
desta revisão foi mostrar a variação dos parâmetros dose-efetivos para adequada suplementação de vitamina D em atletas, em especial da vitamina D3,
necessitando de estudos futuros para melhor compreensão.

CONCLUSOES
Os profissionais de saúde que trabalham com atletas devem monitorar constantemente a concentração de vitamina D nos atletas, especialmente a vitamina D3, a
qual foi associada para o aumento de força muscular e prevenção de fratura por estresse, independente da carga e ambiente de treinamento indoor e outdoor dos
atletas.
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TITULO Efeito da suplementação da vitamina D sobre a força muscular e fratura por estresse em atletas: uma revisão sistemática

INTRODUCAO
A vitamina D é um grupo de vitaminas importante, que contribui para o desempenho e performance do atleta. Insuficiência da vitamina D podem afetar a abosrção de
cálcio pelo tecido ósseo e contração do músculo, os quais podem resultar em fraturas por estresse e redução da potência muscular durante treinamento [1,2].
Atualmente, ainda pouco se sabe sobre a suplementação da vitamina D, em atletas que apresentam a sua deficiência.

OBJETIVOS Verificar o efeito da suplementação da vitamina D sobre a força muscular e fratura por estresse em atletas que praticam modalidades esportivas indoor e outdoor.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada em 4 base de dados (Pubmed, Medline, Scopus, Scielo e COCHRANE), utilizando-se os termos: vitamina D, fratura por estresse, força
muscular e atletas, tendo sido limitada aos últimos 10 anos. Foram incluidos somente estudos de ensaio clínicos, os quais foram mensurados as suplementaçõs da
vitamina D em atletas com idade entre 18 e 45 anos. A qualidade de cada estudo foi avaliada por meio da escala PEDro.

RESULTADOS

Dos estudos avaliados, quatro suplementaram com vitamina D3 (colecalciferol) e dois estudos com vitamina D2 (ergocalciferol). A concentração média de vitamina
D foi de 25 (OH), ou seja, 23,5ml para todos os estudos antes da suplementação. Cinco ensaios clínicos foram classificados de excelente qualidade e 1 de boa
qualidade. Os estudos duraram de 4 semanas a 6 meses e as dosagens variaram de 600 a 5.000 Unidades Internacionais (UI) por dia. A vitamina D2 foi considerada
ineficaz no impacto força muscular em ambos os estudos em que foi suplementada. Em contraposição, três estudos mostraram que a vitamina D3 tem impacto
positivo sobre o aumento da força muscular, com melhorias entre 1,4 a 18,8%. Outros dois estudos com suplementação de vitamina D e cálcio, durante o periodo de
12 semanas, resultaram em boa qualidade e um aumento nas concentrações de 25 (OH) D em atletas militares com redução das taxas de fratura por estresse.
Discussão: A literatura revela a importância de vitamina D para aumentar a potência muscular e prevenção fratura por estresse em atletas[3,4]. Porém, o diferencial
desta revisão foi mostrar a variação dos parâmetros dose-efetivos para adequada suplementação de vitamina D em atletas, em especial da vitamina D3,
necessitando de estudos futuros para melhor compreensão.

CONCLUSOES
Os profissionais de saúde que trabalham com atletas devem monitorar constantemente a concentração de vitamina D nos atletas, especialmente a vitamina D3, a
qual foi associada para o aumento de força muscular e prevenção de fratura por estresse, independente da carga e ambiente de treinamento indoor e outdoor dos
atletas.

REFERENCIAS

1. Armstrong RA, et al. Low serum 25-hydroxyvitamin D status in the pathogenesis of stress fractures in military personnel: An evidenced link to support injury risk
management. PLoS ONE. 2020; 15: e0229638. 2. Han Q, et al. Effects of vitamin D3 supplementation on serum 25(OH)D concentration and strength in athletes: a
systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Int Soc Sports Nutr. 2019; 16:55. 3. Bischoff, HA, et al. In situ detection of 1,25-
dihydroxyvitamin D3 receptor in human skeletal muscle tissue. Histochem J 2001;33:19-24. 4. Burgi AA, et al. High serum 25-hydroxyvitamin D is associated with a
low incidence of stress fractures. J Bone Miner Res. 2011; 26: 2371-2377.
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TITULO UTILIZAÇÃO DE GLICOCORTICÓIDES NO TRATAMENTO DA COVID-19.

INTRODUCAO

A pandemia causada pelo SARS-Cov-2, a COVID-19, fez com que pesquisadores do mundo inteiro buscassem por tratamentos capazes de controlar os sinais e
sintomas observados em pacientes com esta doença. Assim, os glicocorticoides se mostraram importantes no tratamento destes pacientes, uma vez que estes
fármacos promovem intenso efeito anti-inflamatório por modularem as transcrição do DNA e síntese proteica, causando consideráveis benefícios para os pacientes
com COVI-19, porém, os glicocorticoides também causam reações adversas prejudiciais para estes pacientes como, por exemplo, hiperglicemia e hipertensão.

OBJETIVOS O trabalho visa caracterizar os mecanismos de combate à resposta inflamatória utilizando glicocorticoides para o tratamento da COVID-19.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura elaborada através de artigos publicados, no ano de 2020, em inglês e português nas bases de dados científicos eletrônicas:
BVS, PUB-MED, SCIELO, COCHRANE, LILACS e MEDLINE e sites acadêmicos.

RESULTADOS

Os glicocorticoides têm propriedades anti-inflamatórias que potencialmente aceleram a resolução das manifestações inflamatórias sistêmicas, diminuindo a
resposta imunolinfocitária do paciente. Segundo o estudo realizado pelo grupo Recovery o uso de doses baixas de dexametasona, um glicocorticoide, por 10 dias
diminuiu a mortalidade em 1/3 dos doentes sob ventilação mecânica e 1/5 entre pacientes sob oxigenioterapia não invasiva. A eficácia da dexametasona no controle
de complicações clínicas, derivadas da forma grave da COVID-19, pode ser explicada por sua intensa capacidade anti-inflamatória, uma vez que reduz os níveis
excessivos de citocinas, as quais são responsáveis por promover uma tempestade inflamatória, que comprometem tecidos e órgãos.

CONCLUSOES
O tratamento com dexametasona mostrou-se eficaz, principalmente quando associado a outras intervenções, tais como o uso de anticoagulantes e o controle de
outros sintomas. Todavia ainda existe a necessidade de mais estudos, a fim de aumentar o conhecimento acerca de seus benefícios e malefícios no combate à
COVID-19.

REFERENCIAS

1. MENDES, S.C.; et al. COVID-19: viral characterization, pathophysiology and prevention. Research, Society and Development, [S. l.], v.9, n.9, p.e750997768, 2020.
DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7768. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7768. Acesso em: 12 oct. 2020. 2. Kolditz, M.; et al. [Treatment
with Dexamethasone in Patients with COVID-19-A Position Paper of the German Respiratory Society (DGP)]. Thieme [Internet]. 2020 Jul 16. DOI 10.1055/a-1216-
5739. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32674177/ 3. Solinas, C.; et al. A critical evaluation of glucocorticoids in the management of severe COVID-
19. Elsevier [Internet]. 2020. DOI 10.1016/j.cytogfr.2020.06.012. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32616381/. 4. Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisologia. Comunicado da SBPT sobre o uso de dexametasona no tratamento da COVID-19. [Internet]. Brasil, 2020. Disponível em:
https://sbpt.org.br/portal/dexametasona-covid-sbpt/. 5. Johnson, R.M.; et al. Dexamethasone in the management of covid -19. Medline [Internet]. 2020:1-2. DOI
https://doi.org/10.1136/bmj.m2648. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32620554
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TITULO UTILIZAÇÃO DE GLICOCORTICÓIDES NO TRATAMENTO DA COVID-19.

INTRODUCAO

A pandemia causada pelo SARS-Cov-2, a COVID-19, fez com que pesquisadores do mundo inteiro buscassem por tratamentos capazes de controlar os sinais e
sintomas observados em pacientes com esta doença. Assim, os glicocorticoides se mostraram importantes no tratamento destes pacientes, uma vez que estes
fármacos promovem intenso efeito anti-inflamatório por modularem as transcrição do DNA e síntese proteica, causando consideráveis benefícios para os pacientes
com COVI-19, porém, os glicocorticoides também causam reações adversas prejudiciais para estes pacientes como, por exemplo, hiperglicemia e hipertensão.

OBJETIVOS O trabalho visa caracterizar os mecanismos de combate à resposta inflamatória utilizando glicocorticoides para o tratamento da COVID-19.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura elaborada através de artigos publicados, no ano de 2020, em inglês e português nas bases de dados científicos eletrônicas:
BVS, PUB-MED, SCIELO, COCHRANE, LILACS e MEDLINE e sites acadêmicos.

RESULTADOS

Os glicocorticoides têm propriedades anti-inflamatórias que potencialmente aceleram a resolução das manifestações inflamatórias sistêmicas, diminuindo a
resposta imunolinfocitária do paciente. Segundo o estudo realizado pelo grupo Recovery o uso de doses baixas de dexametasona, um glicocorticoide, por 10 dias
diminuiu a mortalidade em 1/3 dos doentes sob ventilação mecânica e 1/5 entre pacientes sob oxigenioterapia não invasiva. A eficácia da dexametasona no controle
de complicações clínicas, derivadas da forma grave da COVID-19, pode ser explicada por sua intensa capacidade anti-inflamatória, uma vez que reduz os níveis
excessivos de citocinas, as quais são responsáveis por promover uma tempestade inflamatória, que comprometem tecidos e órgãos.

CONCLUSOES
O tratamento com dexametasona mostrou-se eficaz, principalmente quando associado a outras intervenções, tais como o uso de anticoagulantes e o controle de
outros sintomas. Todavia ainda existe a necessidade de mais estudos, a fim de aumentar o conhecimento acerca de seus benefícios e malefícios no combate à
COVID-19.

REFERENCIAS

1. MENDES, S.C.; et al. COVID-19: viral characterization, pathophysiology and prevention. Research, Society and Development, [S. l.], v.9, n.9, p.e750997768, 2020.
DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7768. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7768. Acesso em: 12 oct. 2020. 2. Kolditz, M.; et al. [Treatment
with Dexamethasone in Patients with COVID-19-A Position Paper of the German Respiratory Society (DGP)]. Thieme [Internet]. 2020 Jul 16. DOI 10.1055/a-1216-
5739. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32674177/ 3. Solinas, C.; et al. A critical evaluation of glucocorticoids in the management of severe COVID-
19. Elsevier [Internet]. 2020. DOI 10.1016/j.cytogfr.2020.06.012. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32616381/. 4. Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisologia. Comunicado da SBPT sobre o uso de dexametasona no tratamento da COVID-19. [Internet]. Brasil, 2020. Disponível em:
https://sbpt.org.br/portal/dexametasona-covid-sbpt/. 5. Johnson, R.M.; et al. Dexamethasone in the management of covid -19. Medline [Internet]. 2020:1-2. DOI
https://doi.org/10.1136/bmj.m2648. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32620554
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TITULO UTILIZAÇÃO DE GLICOCORTICÓIDES NO TRATAMENTO DA COVID-19.

INTRODUCAO

A pandemia causada pelo SARS-Cov-2, a COVID-19, fez com que pesquisadores do mundo inteiro buscassem por tratamentos capazes de controlar os sinais e
sintomas observados em pacientes com esta doença. Assim, os glicocorticoides se mostraram importantes no tratamento destes pacientes, uma vez que estes
fármacos promovem intenso efeito anti-inflamatório por modularem as transcrição do DNA e síntese proteica, causando consideráveis benefícios para os pacientes
com COVI-19, porém, os glicocorticoides também causam reações adversas prejudiciais para estes pacientes como, por exemplo, hiperglicemia e hipertensão.

OBJETIVOS O trabalho visa caracterizar os mecanismos de combate à resposta inflamatória utilizando glicocorticoides para o tratamento da COVID-19.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão de literatura elaborada através de artigos publicados, no ano de 2020, em inglês e português nas bases de dados científicos eletrônicas:
BVS, PUB-MED, SCIELO, COCHRANE, LILACS e MEDLINE e sites acadêmicos.

RESULTADOS

Os glicocorticoides têm propriedades anti-inflamatórias que potencialmente aceleram a resolução das manifestações inflamatórias sistêmicas, diminuindo a
resposta imunolinfocitária do paciente. Segundo o estudo realizado pelo grupo Recovery o uso de doses baixas de dexametasona, um glicocorticoide, por 10 dias
diminuiu a mortalidade em 1/3 dos doentes sob ventilação mecânica e 1/5 entre pacientes sob oxigenioterapia não invasiva. A eficácia da dexametasona no controle
de complicações clínicas, derivadas da forma grave da COVID-19, pode ser explicada por sua intensa capacidade anti-inflamatória, uma vez que reduz os níveis
excessivos de citocinas, as quais são responsáveis por promover uma tempestade inflamatória, que comprometem tecidos e órgãos.

CONCLUSOES
O tratamento com dexametasona mostrou-se eficaz, principalmente quando associado a outras intervenções, tais como o uso de anticoagulantes e o controle de
outros sintomas. Todavia ainda existe a necessidade de mais estudos, a fim de aumentar o conhecimento acerca de seus benefícios e malefícios no combate à
COVID-19.

REFERENCIAS

1. MENDES, S.C.; et al. COVID-19: viral characterization, pathophysiology and prevention. Research, Society and Development, [S. l.], v.9, n.9, p.e750997768, 2020.
DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7768. Disponível em: https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7768. Acesso em: 12 oct. 2020. 2. Kolditz, M.; et al. [Treatment
with Dexamethasone in Patients with COVID-19-A Position Paper of the German Respiratory Society (DGP)]. Thieme [Internet]. 2020 Jul 16. DOI 10.1055/a-1216-
5739. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32674177/ 3. Solinas, C.; et al. A critical evaluation of glucocorticoids in the management of severe COVID-
19. Elsevier [Internet]. 2020. DOI 10.1016/j.cytogfr.2020.06.012. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32616381/. 4. Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisologia. Comunicado da SBPT sobre o uso de dexametasona no tratamento da COVID-19. [Internet]. Brasil, 2020. Disponível em:
https://sbpt.org.br/portal/dexametasona-covid-sbpt/. 5. Johnson, R.M.; et al. Dexamethasone in the management of covid -19. Medline [Internet]. 2020:1-2. DOI
https://doi.org/10.1136/bmj.m2648. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-32620554
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TITULO Autoagressões Não Suicidas: Estratégia de Redução de Danos

INTRODUCAO

As autoagressões são entendidas como um conjunto de comportamentos deliberados para agredir o próprio corpo, mesmo sem existir intenção consciente de
suicídio. O comportamento de autolesão não suicida, tem como objetivo, aliviar sentimentos angustiantes, deslocando-os para o corpo e podendo ser interpretado
como uma autopunição merecida. A estratégia de redução de danos tem como propósito o fortalecimento de vínculo com os indivíduos vulnerabilizados, reduzindo
as consequências dos comportamentos autodestrutivos

OBJETIVOS Mapear as estratégias utilizadas pela redução de danos no tratamento das autolesões não suicidas e identificar quais os resultados apresentados.

METODOLOGIA
Realizada uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, mapeando estratégias de redução de danos no tratamento de comportamentos auto lesivos. Foram
verificados materiais em português, utilizando palavras-chaves e suas referências, considerando o título, resumo e metodologia, validando se continham dados que
contribuíssem com o mapeamento das estratégias para tratamento.

RESULTADOS

Poucos trabalhos referente aos tratamentos comprovados foram encontrados, o que pode denotar que as formas de tratamento das autolesões ainda são pouco
estudadas. A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), a Terapia Comportamental Dialética (TCD), a Terapia de substituição (TS) e a Terapia de Grupo mostrou-se
efetiva, mas sem evidências que atestem superioridade entre as abordagens. Referente ao tratamento medicamentoso, ainda não há estudos que apontem uma
medicação específica e frequentemente é utilizada quando o indivíduo possui transtornos coexistentes, sendo os antipsicóticos e antidepressivos que apresentam
melhores resultados, reduzindo os sintomas ansiosos.

CONCLUSOES
Dos estudos mapeados, as estratégias de tratamento encontradas foram: a TCC, em quatro publicações, a TCD em duas, a Terapia de Grupo em três, a Terapia de
Substituição em uma e o Tratamento medicamentoso em três publicações. Apesar da TCC estar em maior número, não há evidência de maior efetividade, havendo
necessidade de mais estudos analisando e comprovando a eficácia das estratégias de tratamento para os comportamentos auto lesivos.

REFERENCIAS
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Comportamento auto lesivo ao longo do ciclo vital: Revisão integrativa da literatura. Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, Porto, n. 18, p. 67-76, dez.
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2020. http://dx.doi.org/10.19131/rpesm.0194. SANTOS, Luana Cristina Silva; FARO, André. Aspectos conceituais da conduta auto lesiva: Uma revisão teórica. Psicol.
pesq., Juiz de Fora, v. 12, n. 1, p. 5-14, abr. 2018. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext(#38)pid=S1982-
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TITULO Rastreio da infecção por Papilomavirus humano (HPV) pela técnica de microarranjo em mulheres encarceradas

INTRODUCAO

O câncer do colo de útero é um grave problema de saúde pública em todo mundo e está associado à infecção pelo Papilomavírus humano (HPV). Os mais de 200
tipos de HPV são classificados em grupo de baixo risco, que estão associados a verrugas genitais. Já os do grupo de alto risco estão associad ao câncer cervical. A
transmissão sexual em populações encarceradas tende a ser mais frequente em virtude do comportamento sexual, as condições precárias de higiene e
multiplicidade de parceiros.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi genotipar, pela técnica de microarranjo de DNA, os HPV presente em amostras cervicais de mulheres encarceradas no Presídio Feminino
da Capital - SP.

METODOLOGIA

O número de aprovação do CEP 5304121600000. Foram coletadas 299 amostras cervicais preservadas em meio líquido (Cellpreserv). As amostras foram
processadas e submetidas à coloração de Papanicolaou e classificadas de acordo com a classificação de Bethesda. O material residual foi submetido à extração de
DNA e foi amplificado com primers multiplex para os oncogenes virais E6 e E7 e marcados com fluoróforos e identificados por genotipagem pela metodologia de
MicroArray (EuroimmunTM).

RESULTADOS

A análise citológica mostrou que das 299 amostras, 75,59% foram classificadas como inflamatórias, 12,37% normais, 6,35% insatisfatórias, 5,69 com algum tipo de
lesão. Das 299 amostras analisadas pelo método de microarray, 186 (62,21%) foram positivas para HPV, sendo que HPV de alto risco mais predominante o tipo 16
(25,36%) e de baixo risco o 42 (21,24%). Das 226 amostras classificadas como inflamatórias, 137 amostras foram positivas para HPV, sendo que 53 amostras
(38.69%) foram positivas para HPV de alto e baixo risco, 19 (13,87%) de baixo risco e 65 (47,45%) de alto risco. Nas 17 amostras citológicas que apresentaram lesão,
8 (53,33%) apresentaram HPV de alto e baixo risco, 2 somente baixo risco (13,33%) e 5 (33,33%) de alto risco. Das 37 lâminas classificadas como normais, 2 (8,70%)
apresentaram o HPV de alto e baixo risco, 2 (8,70%) de baixo risco e 19 (82,61%) de alto risco. A presença do HPV em lâminas normais pode ser explicado pelo
período de latência do vírus. As19 amostras insatisfatórias na citologia, 3 (37,5%) foram detectados HPV de alto e baixo risco e 5 (82,61%) de alto risco

CONCLUSOES
O diagnóstico molecular é um método eficaz no rastreamento de HPVs de alto e baixo risco, devido sua alta especificidade para a detecção prematura da infecção
viral, sendo mais sensível que o método de citologia líquida. A utilização do diagnóstico molecular em populações negligenciadas tem extrema importância no
combate a infeção e prevenção do câncer cervical.

REFERENCIAS
1. Inca, Incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2019. 2. Zonta, M.A; Monteiro, J. et al. Braz J Otorhinolaryngol. p
66-72. 2012. 3.3. Infopen Mulheres. Ed. 2. 2018. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf.
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TITULO Rastreio da infecção por Papilomavirus humano (HPV) pela técnica de microarranjo em mulheres encarceradas

INTRODUCAO

O câncer do colo de útero é um grave problema de saúde pública em todo mundo e está associado à infecção pelo Papilomavírus humano (HPV). Os mais de 200
tipos de HPV são classificados em grupo de baixo risco, que estão associados a verrugas genitais. Já os do grupo de alto risco estão associad ao câncer cervical. A
transmissão sexual em populações encarceradas tende a ser mais frequente em virtude do comportamento sexual, as condições precárias de higiene e
multiplicidade de parceiros.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi genotipar, pela técnica de microarranjo de DNA, os HPV presente em amostras cervicais de mulheres encarceradas no Presídio Feminino
da Capital - SP.

METODOLOGIA

O número de aprovação do CEP 5304121600000. Foram coletadas 299 amostras cervicais preservadas em meio líquido (Cellpreserv). As amostras foram
processadas e submetidas à coloração de Papanicolaou e classificadas de acordo com a classificação de Bethesda. O material residual foi submetido à extração de
DNA e foi amplificado com primers multiplex para os oncogenes virais E6 e E7 e marcados com fluoróforos e identificados por genotipagem pela metodologia de
MicroArray (EuroimmunTM).

RESULTADOS

A análise citológica mostrou que das 299 amostras, 75,59% foram classificadas como inflamatórias, 12,37% normais, 6,35% insatisfatórias, 5,69 com algum tipo de
lesão. Das 299 amostras analisadas pelo método de microarray, 186 (62,21%) foram positivas para HPV, sendo que HPV de alto risco mais predominante o tipo 16
(25,36%) e de baixo risco o 42 (21,24%). Das 226 amostras classificadas como inflamatórias, 137 amostras foram positivas para HPV, sendo que 53 amostras
(38.69%) foram positivas para HPV de alto e baixo risco, 19 (13,87%) de baixo risco e 65 (47,45%) de alto risco. Nas 17 amostras citológicas que apresentaram lesão,
8 (53,33%) apresentaram HPV de alto e baixo risco, 2 somente baixo risco (13,33%) e 5 (33,33%) de alto risco. Das 37 lâminas classificadas como normais, 2 (8,70%)
apresentaram o HPV de alto e baixo risco, 2 (8,70%) de baixo risco e 19 (82,61%) de alto risco. A presença do HPV em lâminas normais pode ser explicado pelo
período de latência do vírus. As19 amostras insatisfatórias na citologia, 3 (37,5%) foram detectados HPV de alto e baixo risco e 5 (82,61%) de alto risco

CONCLUSOES
O diagnóstico molecular é um método eficaz no rastreamento de HPVs de alto e baixo risco, devido sua alta especificidade para a detecção prematura da infecção
viral, sendo mais sensível que o método de citologia líquida. A utilização do diagnóstico molecular em populações negligenciadas tem extrema importância no
combate a infeção e prevenção do câncer cervical.

REFERENCIAS
1. Inca, Incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2019. 2. Zonta, M.A; Monteiro, J. et al. Braz J Otorhinolaryngol. p
66-72. 2012. 3.3. Infopen Mulheres. Ed. 2. 2018. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf.
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TITULO Rastreio da infecção por Papilomavirus humano (HPV) pela técnica de microarranjo em mulheres encarceradas

INTRODUCAO

O câncer do colo de útero é um grave problema de saúde pública em todo mundo e está associado à infecção pelo Papilomavírus humano (HPV). Os mais de 200
tipos de HPV são classificados em grupo de baixo risco, que estão associados a verrugas genitais. Já os do grupo de alto risco estão associad ao câncer cervical. A
transmissão sexual em populações encarceradas tende a ser mais frequente em virtude do comportamento sexual, as condições precárias de higiene e
multiplicidade de parceiros.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi genotipar, pela técnica de microarranjo de DNA, os HPV presente em amostras cervicais de mulheres encarceradas no Presídio Feminino
da Capital - SP.

METODOLOGIA

O número de aprovação do CEP 5304121600000. Foram coletadas 299 amostras cervicais preservadas em meio líquido (Cellpreserv). As amostras foram
processadas e submetidas à coloração de Papanicolaou e classificadas de acordo com a classificação de Bethesda. O material residual foi submetido à extração de
DNA e foi amplificado com primers multiplex para os oncogenes virais E6 e E7 e marcados com fluoróforos e identificados por genotipagem pela metodologia de
MicroArray (EuroimmunTM).

RESULTADOS

A análise citológica mostrou que das 299 amostras, 75,59% foram classificadas como inflamatórias, 12,37% normais, 6,35% insatisfatórias, 5,69 com algum tipo de
lesão. Das 299 amostras analisadas pelo método de microarray, 186 (62,21%) foram positivas para HPV, sendo que HPV de alto risco mais predominante o tipo 16
(25,36%) e de baixo risco o 42 (21,24%). Das 226 amostras classificadas como inflamatórias, 137 amostras foram positivas para HPV, sendo que 53 amostras
(38.69%) foram positivas para HPV de alto e baixo risco, 19 (13,87%) de baixo risco e 65 (47,45%) de alto risco. Nas 17 amostras citológicas que apresentaram lesão,
8 (53,33%) apresentaram HPV de alto e baixo risco, 2 somente baixo risco (13,33%) e 5 (33,33%) de alto risco. Das 37 lâminas classificadas como normais, 2 (8,70%)
apresentaram o HPV de alto e baixo risco, 2 (8,70%) de baixo risco e 19 (82,61%) de alto risco. A presença do HPV em lâminas normais pode ser explicado pelo
período de latência do vírus. As19 amostras insatisfatórias na citologia, 3 (37,5%) foram detectados HPV de alto e baixo risco e 5 (82,61%) de alto risco

CONCLUSOES
O diagnóstico molecular é um método eficaz no rastreamento de HPVs de alto e baixo risco, devido sua alta especificidade para a detecção prematura da infecção
viral, sendo mais sensível que o método de citologia líquida. A utilização do diagnóstico molecular em populações negligenciadas tem extrema importância no
combate a infeção e prevenção do câncer cervical.

REFERENCIAS
1. Inca, Incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. 2019. 2. Zonta, M.A; Monteiro, J. et al. Braz J Otorhinolaryngol. p
66-72. 2012. 3.3. Infopen Mulheres. Ed. 2. 2018. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf.
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TITULO O ATLETISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ANÁLISES E PERSPECTIVAS ACERCA DE SUAS PUBLICAÇÕES

INTRODUCAO

Este estudo aborda o trato como atletismo enquanto conteúdo da Educação Física escolar. O atletismo sempre esteve presente na história se conside-rarmos que
suas diferentes provas exploram as diferentes habilidades motoras, as quais foram utilizadas para sobrevivência em épocas ancestrais. O atletismo assume função
de conteúdo clássico da Educação Física, por oferecer movimentos considerados o alicerce para a realização de tantos outros. Entretanto no contexto escolar,
observa-se que tal conteúdo ainda é pouco explorado por parte dos professores, sob a justificativa de falta de materiais específicos, falta de conhecimento
específico da modalidade ou desinteresse por parte dos alunos. Neste sentido, temos enquanto ponto crucial e inicial para a mudança deste cenário a produção do
conhecimento acerca desta temática.

OBJETIVOS
Desta forma este estudo traz enquanto problemática a análise de publicações que sobre o tema do atletismo na Educação Física escolar, apresentando enquanto
objetivos: a) realizar um levantamento dos artigos publicados em periódicos no período de 2017 a 2020 e b) analisar os principais aspectos abordados nestas
publicações.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo descritiva, tendo enquanto técnica de coleta o levantamento bibliográfico na base Google Acadêmico. A
escolha pela base deu-se em virtude de sua grande utilização, facilidade e acessibilidade. Foram utilizados enquanto descritores as palavras: “Atletismo”, “Educação
Física”, “Escolar”. Os critérios para seleção foram: artigos completos publicados em periódico, ano de publicação entre 2017 a 2020 e conter os três descritores no
título do artigo.

RESULTADOS

Foram obtidos 4.800 resultados nos quais foram selecionados 14 artigos, nos quais 6 foram publicados em 2017, 3 no ano de 2018, 3 no ano de 2019 e 3 no ano de
2020. A partir da análise das publicações foram elencadas quatro categorias sendo: Atletismo enquanto conteúdo da Educação Física escolar, Propostas para o
ensino de atletismo na Educação Física escolar, Percepção dos professores com relação ao ensino do atletismo e Percepção dos alunos com relação ao conteúdo
atletismo. Desta forma, embora estudos apontem para a ausência de tal conteúdo no âmbito escolar, o mesmo vem sendo tratado no âmbito das pesquisas de forma
significativa, com média de 3 artigos por ano no período apurado. Tais estudos trazem à tona aspectos relevantes do conteúdo tais como, organização do conteúdo,
estratégias de ensino materiais alternativos bem como percepção docente e discente.

CONCLUSOES

Neste cenário é possível inferir certa ausência ou dificuldade em estabelecer uma cultura pela formação contínua e continuada dos profesores, com o intuito de
propiciar a diversificação dos conteúdos através de experiencias significativas de aprendizagens. Neste sentido, cabe propor, iniciativas que estabeleçam não
apenas a formação continuada dos professores, mas principalmente uma formação contínua tendo o acesso as produções acerca do conhecimento específico,
enquanto diretrizes para o estabelecimento de novas práticas.

REFERENCIAS

Cardoso, A. L., (#38) Ronsani, L. R. (2018). A Prática Pedagógica do Atletismo na Educação Física Escolar. Kinesis, 36(3). Silva da Rosa, R., Goedert Mendes, F.,
Backes, A. F., Ramos, V., (#38) Souza, E. R. D. (2019). Atletismo e escola: interfaces com o conhecimento e desenvolvimento humano discente. Educación Física y
Ciencia, 21. da Silva Vasconcelos, E., Zanotto, L., Alves, F. D., (#38) Paulo, C. M. (2019). ATLETISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL: AS EXPERIÊNCIAS DE UMA
PRÁTICA EDUCATIVA. Temas em Educação Física Escolar, 4(1), 126-141. da Cruz Parente, M. L., (#38) Moura, D. L. (2019). Ensino do atletismo na Educação Física
escolar: uma revisão sistemática qualitativa na produção brasileira e internacional. Arquivos em Movimento, 15(1), 256-271. Gemente, F. R. F., (#38) Matthiesen, S.
Q. (2017). Formação continuada de professores: construindo possibilidades para o ensino do atletismo na Educação Física escolar. Educar em Revista, (65), 183-
200. da Rosa, R. S., de Souza, E. R., Mendes, F. G., Wandscheer, R., (#38) Backes, A. F. O ATLETISMO COMO CONTEÚDO VAI À ESCOLA: OLHARES DIS-CENTES
SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ENSINO. Sedorko, C. M., Ortiz, R. F., (#38) Oliveira, M. L. P. (2020). O ATLETISMO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE VENTANIA-PR. Revista Carioca de Educação Física, 15(1), 72-83. Ginciene, G., (#38) Matthiesen, S. Q. (2017). O modelo do Sport Education no
ensino do atletismo na escola. Movimento (ESEFID/UFRGS), 23(2), 729-742.
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Thiago Vieira de Souza

TITULO O ATLETISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ANÁLISES E PERSPECTIVAS ACERCA DE SUAS PUBLICAÇÕES

INTRODUCAO

Este estudo aborda o trato como atletismo enquanto conteúdo da Educação Física escolar. O atletismo sempre esteve presente na história se conside-rarmos que
suas diferentes provas exploram as diferentes habilidades motoras, as quais foram utilizadas para sobrevivência em épocas ancestrais. O atletismo assume função
de conteúdo clássico da Educação Física, por oferecer movimentos considerados o alicerce para a realização de tantos outros. Entretanto no contexto escolar,
observa-se que tal conteúdo ainda é pouco explorado por parte dos professores, sob a justificativa de falta de materiais específicos, falta de conhecimento
específico da modalidade ou desinteresse por parte dos alunos. Neste sentido, temos enquanto ponto crucial e inicial para a mudança deste cenário a produção do
conhecimento acerca desta temática.

OBJETIVOS
Desta forma este estudo traz enquanto problemática a análise de publicações que sobre o tema do atletismo na Educação Física escolar, apresentando enquanto
objetivos: a) realizar um levantamento dos artigos publicados em periódicos no período de 2017 a 2020 e b) analisar os principais aspectos abordados nestas
publicações.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo descritiva, tendo enquanto técnica de coleta o levantamento bibliográfico na base Google Acadêmico. A
escolha pela base deu-se em virtude de sua grande utilização, facilidade e acessibilidade. Foram utilizados enquanto descritores as palavras: “Atletismo”, “Educação
Física”, “Escolar”. Os critérios para seleção foram: artigos completos publicados em periódico, ano de publicação entre 2017 a 2020 e conter os três descritores no
título do artigo.

RESULTADOS

Foram obtidos 4.800 resultados nos quais foram selecionados 14 artigos, nos quais 6 foram publicados em 2017, 3 no ano de 2018, 3 no ano de 2019 e 3 no ano de
2020. A partir da análise das publicações foram elencadas quatro categorias sendo: Atletismo enquanto conteúdo da Educação Física escolar, Propostas para o
ensino de atletismo na Educação Física escolar, Percepção dos professores com relação ao ensino do atletismo e Percepção dos alunos com relação ao conteúdo
atletismo. Desta forma, embora estudos apontem para a ausência de tal conteúdo no âmbito escolar, o mesmo vem sendo tratado no âmbito das pesquisas de forma
significativa, com média de 3 artigos por ano no período apurado. Tais estudos trazem à tona aspectos relevantes do conteúdo tais como, organização do conteúdo,
estratégias de ensino materiais alternativos bem como percepção docente e discente.

CONCLUSOES

Neste cenário é possível inferir certa ausência ou dificuldade em estabelecer uma cultura pela formação contínua e continuada dos profesores, com o intuito de
propiciar a diversificação dos conteúdos através de experiencias significativas de aprendizagens. Neste sentido, cabe propor, iniciativas que estabeleçam não
apenas a formação continuada dos professores, mas principalmente uma formação contínua tendo o acesso as produções acerca do conhecimento específico,
enquanto diretrizes para o estabelecimento de novas práticas.

REFERENCIAS

Cardoso, A. L., (#38) Ronsani, L. R. (2018). A Prática Pedagógica do Atletismo na Educação Física Escolar. Kinesis, 36(3). Silva da Rosa, R., Goedert Mendes, F.,
Backes, A. F., Ramos, V., (#38) Souza, E. R. D. (2019). Atletismo e escola: interfaces com o conhecimento e desenvolvimento humano discente. Educación Física y
Ciencia, 21. da Silva Vasconcelos, E., Zanotto, L., Alves, F. D., (#38) Paulo, C. M. (2019). ATLETISMO NA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL: AS EXPERIÊNCIAS DE UMA
PRÁTICA EDUCATIVA. Temas em Educação Física Escolar, 4(1), 126-141. da Cruz Parente, M. L., (#38) Moura, D. L. (2019). Ensino do atletismo na Educação Física
escolar: uma revisão sistemática qualitativa na produção brasileira e internacional. Arquivos em Movimento, 15(1), 256-271. Gemente, F. R. F., (#38) Matthiesen, S.
Q. (2017). Formação continuada de professores: construindo possibilidades para o ensino do atletismo na Educação Física escolar. Educar em Revista, (65), 183-
200. da Rosa, R. S., de Souza, E. R., Mendes, F. G., Wandscheer, R., (#38) Backes, A. F. O ATLETISMO COMO CONTEÚDO VAI À ESCOLA: OLHARES DIS-CENTES
SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ENSINO. Sedorko, C. M., Ortiz, R. F., (#38) Oliveira, M. L. P. (2020). O ATLETISMO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE VENTANIA-PR. Revista Carioca de Educação Física, 15(1), 72-83. Ginciene, G., (#38) Matthiesen, S. Q. (2017). O modelo do Sport Education no
ensino do atletismo na escola. Movimento (ESEFID/UFRGS), 23(2), 729-742.
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TITULO
ANÁLISE QUALITATIVA POR ELEMENTOS FINITOS DAS FORÇAS PROPAGADAS SOBRE OS TECIDOS DE SUPORTE REABILITADOS COM PRR SOB DIFERENTES
ANGULAÇÕES DE NICHOS.

INTRODUCAO
O sucesso para a reabilitação com prótese parcial removível (PPR), depende de alguns fatores, dentre eles, a realização de preparos nos dentes de suporte para o
correto funcionamento biomecânico. Para a confecção dos nichos são aceitos dois tipos de preparos em relação a parede pulpar e o longo eixo do dente suporte
(ângulo de 90° ou ângulo menor que 90°). Entretanto, poucos estudos foram feitos para determinação da efetividade de cada tipo.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi avaliar as tensões e deformações propagadas nos tecidos de suporte para cada tipo de nicho pelo método de Análise por Elementos
Finitos.

METODOLOGIA

Foi utilizado um modelo 3D de uma hemiarcada mandibular com a presença dos dentes 31, 32, 33 e 34, que foi delineado virtualmente, duplicado e realizados os
preparos específicos para PPR. Quanto aos nichos, no primeiro modelo o elemento 34 (retentor direto) foi preparado na região ocluso-mesial e o 33 (retentor
indireto) na região de cíngulo, ambos com a parede pulpar em 90° com o longo eixo do dente; para o segundo modelo a diferença foi a realização do preparo da
parede pulpar do nicho no dente 34 em ângulo de 10° e no 33 em forma de cunha, ambos apresentaram parede pulpar inclinada na direção do longo eixo dos dentes.
Foram elaboradas duas próteses virtuais constituídas por barra lingual, grampo T de Roach do dente 34 (braços de retenção e oposição), placa distal, sela
metaloplástica, retentor indireto no 33 e apoios em 90° ou menor que 90° de acordo conformação do nicho planejada para cada modelo. No software de análise
(Ansys Workbench), foram atribuídas propriedades mecânicas dos tecidos de suporte (dente e fibromucosa), materiais da PPR e forças mastigatórias verticais nos
dentes de suporte e artificiais reabilitados, considerando oclusão cúspide-fossa e decaimento da performance mastigatória para 44,2%.

RESULTADOS
No modelo com nicho em 10°, as tensões concentraram-se no dente de suporte (retentor direto) e boa distribuição sobre a fibromucosa. No modelo com nicho em
90°, as tensões se distribuíram entre o dente retentor direto e dente retentor indireto e maior concentração de tensões na fibromucosa. A menor deformação máxima
da fibromucosa e a melhor distribuição das forças sobre a fibromucosa foi observado no modelo com nichos com ângulo em 10°.

CONCLUSOES
De acordo com limitações deste estudo, pode-se concluir que o apoio oclusal com a angulação de 10° concentrou as forças mastigatórias no dente suporte, além de
proporcionar menor e melhor distribuição das tensões e deformações sobre a fibromucosa de suporte da PPR.

REFERENCIAS
1. Carr AB, Brown DT. McCraken's Prótese Parcial Removível. 12° ed. Mosby, Elsevier, 2012. 2. Shiau YY, Wang JS, Carlsson GE. The Effects of Dental Condition on
Hand Strength and Maximum Bite Force. CRANIO®. 1993;11(1):48-54. 3. Cattaneo PM, Dalstra M, Melsen B. Strains in periodontal ligament and alveolar bone
associated with orthodontic tooth movement analyzed by finite element. Orthod Craniofac Res. 2009;12(2):120-128.
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TITULO Influência do tipo de pé sobre a carga plantar durante a marcha e sua correlação com a percepção do risco de queda em idosos

INTRODUCAO

O tipo de pé difere pode promover mudanças na distribuição da pressão plantar e equilíbrio corporal. O pé cavo aumenta a pressão plantar e a força máxima sobre a
região lateral do antepé enquanto que o pé plano estas forças são maiores sobre a região do mediopé e antepé, ambos comparados com o pé normal de adultos
jovens. Porém, a compreensão do tipo de pé sobre a pressão plantar durante o andar e como isso pode influenciar para a percepção do risco de queda, ainda não
tem sido investigado em idosos, apesar de ser um dos principais mecanismo para integração proprioceptiva do equilíbrio corporal.

OBJETIVOS
Verificar a influência dos diferentes tipos de pés, cavo e plano, sobre a carga plantar durante a marcha e sua correlação com a percepção do risco de queda de
idosos.

METODOLOGIA

: Quarenta e seis idosos fisicamente ativos foram avaliados (idade entre 60 e 85 anos). A classificação do tipo de postura dos pés foi realizado por meio do Indice do
Arco Longitudinal Medial, totalizando sessenta e seis pés avaliados (direito e esquerdo), no qual foram divididos em dois grupos: pé cavo (n=44, idade: 72±8,0,
massa corporal: 65,6±9,5 e estatura: 1,59±0,1) e pé plano (n=22, idade:72,3±6,5, massa corporal: 63,4±8,0 e estatura: 1,54±0,1). Para verificar a percepção do risco de
queda foi utilizado o questionário FRAQ-Brasil, traduzido e validado para a língua portuguesa. Análise estatística: O teste Mann-Whitney foi utilizado para comparar
pé direito e esquerdo. Após não verificar diferenças entre os lados do pé, os mesmos foram agrupados e, em seguida, aplicado o teste t Student independente e o
teste de correlação de Sperman.

RESULTADOS

O índice do arco longitudinal medial para o pé cavo foi de 0,14±0,1 e para o pé plano de 0,27±0,2. A pressão plantar direcionado a força máxima e pico de pressão
apresentaram aumentada no mediopé e retropé de idosos com pés cavos quando comparado aos idosos com pé plano e normal (p(#60)0,05). Não houveram
correlações entre o pé cavo (r=-0,23, p=0,293) e o pé plano (r=0,03, p=0,908) com a percepção do risco de queda dos idosos avaliados. Discussão: A literatura infere
que a postura do pés de idosos pode influênciar na base de apoio dos pés e equilíbrio corporal [1,2]. O diferencial deste estudo foi mostrar as mudanças da carga
plantar para os diferentes tipos de pés (cavo e plano), sendo aumentada para os pés cavos, porém, sem associação com a percpeção do risco de quedas.

CONCLUSOES
Idosos com o pé cavo apresentam aumento de carga plantar em mediopé e retropé em relação aos idosos com pés planos e normal. Além disso, nenhuma
associação foi observada em relação aos tipos de pés (cavo e plano) e a percepção do risco de quedas em idosos fisicamente ativos.

REFERENCIAS
1.Buldt AK, et al. Foot posture is associated with plantar pressure during gait: A comparison of normal, planus and cavus feet. Gait Posture. 2018;62:235-240. 2.Tong
JW, Kong PW. Association between foot type and lower extremity injuries: systematic literature review with meta-analysis, J. Orthop. Sports Phys. Ther. 2013; 43(10):
700–714.
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TITULO Influência do tipo de pé sobre a carga plantar durante a marcha e sua correlação com a percepção do risco de queda em idosos

INTRODUCAO

O tipo de pé difere pode promover mudanças na distribuição da pressão plantar e equilíbrio corporal. O pé cavo aumenta a pressão plantar e a força máxima sobre a
região lateral do antepé enquanto que o pé plano estas forças são maiores sobre a região do mediopé e antepé, ambos comparados com o pé normal de adultos
jovens. Porém, a compreensão do tipo de pé sobre a pressão plantar durante o andar e como isso pode influenciar para a percepção do risco de queda, ainda não
tem sido investigado em idosos, apesar de ser um dos principais mecanismo para integração proprioceptiva do equilíbrio corporal.

OBJETIVOS
Verificar a influência dos diferentes tipos de pés, cavo e plano, sobre a carga plantar durante a marcha e sua correlação com a percepção do risco de queda de
idosos.

METODOLOGIA

: Quarenta e seis idosos fisicamente ativos foram avaliados (idade entre 60 e 85 anos). A classificação do tipo de postura dos pés foi realizado por meio do Indice do
Arco Longitudinal Medial, totalizando sessenta e seis pés avaliados (direito e esquerdo), no qual foram divididos em dois grupos: pé cavo (n=44, idade: 72±8,0,
massa corporal: 65,6±9,5 e estatura: 1,59±0,1) e pé plano (n=22, idade:72,3±6,5, massa corporal: 63,4±8,0 e estatura: 1,54±0,1). Para verificar a percepção do risco de
queda foi utilizado o questionário FRAQ-Brasil, traduzido e validado para a língua portuguesa. Análise estatística: O teste Mann-Whitney foi utilizado para comparar
pé direito e esquerdo. Após não verificar diferenças entre os lados do pé, os mesmos foram agrupados e, em seguida, aplicado o teste t Student independente e o
teste de correlação de Sperman.

RESULTADOS

O índice do arco longitudinal medial para o pé cavo foi de 0,14±0,1 e para o pé plano de 0,27±0,2. A pressão plantar direcionado a força máxima e pico de pressão
apresentaram aumentada no mediopé e retropé de idosos com pés cavos quando comparado aos idosos com pé plano e normal (p(#60)0,05). Não houveram
correlações entre o pé cavo (r=-0,23, p=0,293) e o pé plano (r=0,03, p=0,908) com a percepção do risco de queda dos idosos avaliados. Discussão: A literatura infere
que a postura do pés de idosos pode influênciar na base de apoio dos pés e equilíbrio corporal [1,2]. O diferencial deste estudo foi mostrar as mudanças da carga
plantar para os diferentes tipos de pés (cavo e plano), sendo aumentada para os pés cavos, porém, sem associação com a percpeção do risco de quedas.

CONCLUSOES
Idosos com o pé cavo apresentam aumento de carga plantar em mediopé e retropé em relação aos idosos com pés planos e normal. Além disso, nenhuma
associação foi observada em relação aos tipos de pés (cavo e plano) e a percepção do risco de quedas em idosos fisicamente ativos.

REFERENCIAS
1.Buldt AK, et al. Foot posture is associated with plantar pressure during gait: A comparison of normal, planus and cavus feet. Gait Posture. 2018;62:235-240. 2.Tong
JW, Kong PW. Association between foot type and lower extremity injuries: systematic literature review with meta-analysis, J. Orthop. Sports Phys. Ther. 2013; 43(10):
700–714.
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TITULO Padronização da produção da hemozoína sintética acoplada ao antibiótico tetraciclina: efeito in vitro em macrófagos

INTRODUCAO

As bactérias intracelulares, como a Salmonela (Salmonella enterica), desenvolvem várias estratégias para escapar do armamento antimicrobiano dos macrófagos e
assim sobreviverem dentro destes fagócitos (1). Alguns sistemas de entrega de drogas com base em nanopartículas têm sido avaliados no tratamento de infecções
bacterianas (2). A hemozoína sintética (sHZ), um nanocristal de hematina, tem característica anfifílica que permite a sua interação com proteínas, lipídeos e ácido
nucleicos (3). No entanto, ainda não se sabe se a sHZ pode agir como carreadora de drogas.

OBJETIVOS
O trabalho teve como objetivo padronizar a produção da sHz incorporada à droga tetraciclina e avaliar o seu funcionamento como um carreador de drogas
antimicrobianas.

METODOLOGIA

Foram utilizadas células J774A.1 mantidas em meio de cultura RPMI suplementada com soro fetal bovino, plaqueadas em placas de 24 poços (1.5x105
células/500µl) com ou sem lamínulas. A bactéria (Salmonella typhimurium) foi repicada em caldo BHI sob agitação constante à 37°C. Os macrófagos foram
infectados na multiplicidade de infecção (M.O.I.) 25 por 1 h, e tratados com gentamicina. Após 30 minutos foram lavados e tratados ou não com sHZ incorporada
(sHZ/tetraciclina) ou não com tetraciclina. Após 2h ou 24 h, respectivamente, as lamínulas coradas com Giemsa ou o lisado celular plaqueado em ágar BHI. As
colônias crescidas em BHI ágar foram contadas e expressas como unidade formadora de colônia (CFU) e as lamínulas coradas com Giemsa analisadas em
microscópio para análise da infecção celular.

RESULTADOS
Foi possível observar os macrófagos são infectados com Salmonela tanto por micrografia das culturas, como por contagem de colônias. O resultado preliminar
mostrou que o tratamento dos macrófagos infectados com sHZ/tetraciclina não reduziu o número de CFU comparado com a sHZ sozinha, no entanto, este resultado
pode ser efeito da formação de grandes aglomerados de sHZ/tetraciclina, como observado nas micrografias, ou por degradação em pH ácido.

CONCLUSOES
Os dados preliminares mostraram que a hemozoína sintética incorporada à tetraciclina, nas condições apresentadas, não teve efeito inibitório sobre a infecção de
macrófagos por S. typhimurium Futuramente será necessário testar antibióticos mais resistente à pH ácido e diferentes formas para a dispersão da sHZ/antibiótico
para que fiquem no tamanho e com a mesma dispersão que a sHZ sem antibiótico.

REFERENCIAS

1. Nair DVT, Kollanoor Johny A. Characterizing the Antimicrobial Function of a Dairy-Originated Probiotic, Propionibacterium freudenreichii, Against Multidrug-
Resistant Salmonella enterica Serovar Heidelberg in Turkey Poults. Frontiers in microbiology. 2018;9:1475. 2. Chifiriuc MC, Holban, A. M., Curutiu, C., Ditu, L-M.,
Mihaescu, M., Oprea, A. E., Grumezescu, A. M., Lazar, V. Antibiotic Drug Delivery Systems for the Intracellular Targeting of Bacterial Pathogens. InTech. 2016;chaper
11:39 3. Lee MSJ, Igari Y, Tsukui T, Ishii KJ, Coban C. Current status of synthetic hemozoin adjuvant: A preliminary safety evaluation. Review, Vaccine, 2016, Apr 19;
34(18):2055-61. doi:10.1016/j.vaccine.2016.02.064.
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TITULO Padronização da produção da hemozoína sintética acoplada ao antibiótico tetraciclina: efeito in vitro em macrófagos

INTRODUCAO

As bactérias intracelulares, como a Salmonela (Salmonella enterica), desenvolvem várias estratégias para escapar do armamento antimicrobiano dos macrófagos e
assim sobreviverem dentro destes fagócitos (1). Alguns sistemas de entrega de drogas com base em nanopartículas têm sido avaliados no tratamento de infecções
bacterianas (2). A hemozoína sintética (sHZ), um nanocristal de hematina, tem característica anfifílica que permite a sua interação com proteínas, lipídeos e ácido
nucleicos (3). No entanto, ainda não se sabe se a sHZ pode agir como carreadora de drogas.

OBJETIVOS
O trabalho teve como objetivo padronizar a produção da sHz incorporada à droga tetraciclina e avaliar o seu funcionamento como um carreador de drogas
antimicrobianas.

METODOLOGIA

Foram utilizadas células J774A.1 mantidas em meio de cultura RPMI suplementada com soro fetal bovino, plaqueadas em placas de 24 poços (1.5x105
células/500µl) com ou sem lamínulas. A bactéria (Salmonella typhimurium) foi repicada em caldo BHI sob agitação constante à 37°C. Os macrófagos foram
infectados na multiplicidade de infecção (M.O.I.) 25 por 1 h, e tratados com gentamicina. Após 30 minutos foram lavados e tratados ou não com sHZ incorporada
(sHZ/tetraciclina) ou não com tetraciclina. Após 2h ou 24 h, respectivamente, as lamínulas coradas com Giemsa ou o lisado celular plaqueado em ágar BHI. As
colônias crescidas em BHI ágar foram contadas e expressas como unidade formadora de colônia (CFU) e as lamínulas coradas com Giemsa analisadas em
microscópio para análise da infecção celular.

RESULTADOS
Foi possível observar os macrófagos são infectados com Salmonela tanto por micrografia das culturas, como por contagem de colônias. O resultado preliminar
mostrou que o tratamento dos macrófagos infectados com sHZ/tetraciclina não reduziu o número de CFU comparado com a sHZ sozinha, no entanto, este resultado
pode ser efeito da formação de grandes aglomerados de sHZ/tetraciclina, como observado nas micrografias, ou por degradação em pH ácido.

CONCLUSOES
Os dados preliminares mostraram que a hemozoína sintética incorporada à tetraciclina, nas condições apresentadas, não teve efeito inibitório sobre a infecção de
macrófagos por S. typhimurium Futuramente será necessário testar antibióticos mais resistente à pH ácido e diferentes formas para a dispersão da sHZ/antibiótico
para que fiquem no tamanho e com a mesma dispersão que a sHZ sem antibiótico.

REFERENCIAS

1. Nair DVT, Kollanoor Johny A. Characterizing the Antimicrobial Function of a Dairy-Originated Probiotic, Propionibacterium freudenreichii, Against Multidrug-
Resistant Salmonella enterica Serovar Heidelberg in Turkey Poults. Frontiers in microbiology. 2018;9:1475. 2. Chifiriuc MC, Holban, A. M., Curutiu, C., Ditu, L-M.,
Mihaescu, M., Oprea, A. E., Grumezescu, A. M., Lazar, V. Antibiotic Drug Delivery Systems for the Intracellular Targeting of Bacterial Pathogens. InTech. 2016;chaper
11:39 3. Lee MSJ, Igari Y, Tsukui T, Ishii KJ, Coban C. Current status of synthetic hemozoin adjuvant: A preliminary safety evaluation. Review, Vaccine, 2016, Apr 19;
34(18):2055-61. doi:10.1016/j.vaccine.2016.02.064.
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TITULO VANTAGEM DA PRODUÇÃO DA CERVEJA INDUSTRIAL EM RELAÇÃO AO CHOPP, ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DOS MICRORGANISMOS.

INTRODUCAO

De acordo com a Legislação Brasileira, decreto n°2314, 04 de setembro de 1997, art. 64 a art. 71: “ Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto
cervejeiro oriundo do malte de cevada e agua potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo” (BRASIL 1997). Alguns pesquisadores acreditam que existia na
Mesopotâmia, onde a cerveja maltada já era consumida há cerca de 6.000 a.C. Com a descoberta do processo de fermentação, a cerveja apresenta propriedades
físicas diferentes dos originais, ou seja, mais clara e suave, além de aumentar a durabilidade. O processo de fabricação consiste nas etapas de malteação, produção
do mosto, fermentação e envase. As principais matérias-primas para obtenção dessa bebida alcoólica são água de boa qualidade, malte, lúpulo e leveduras,
permitindo o uso de outras matérias-primas como arroz, trigo, milho. Algumas contaminações são toleradas até o material ser levado à fervura, após a fervura o risco
de contaminação é alto e o material dever ser tratado cuidadosamente (BAMFORTH, 2003).

OBJETIVOS Identificar a vantagem do processo de produção da cerveja industrial em relação ao processo de produção do chopp.

METODOLOGIA A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi as pesquisas bibliográficas, através de artigos científicos, livros, revistas e endereços eletrônicos.

RESULTADOS

Obtemos a cerveja através da fermentação, na qual há degradação de moléculas de açucares no interior da célula de microrganismos, formando gás carbônico
(CO2) e etanol (CH3CH2OH). Cerveja e chopp são a mesma bebida alcoólica, o processo de produção químico que os diferenciam é a pasteurização, processo final
que a caracteriza como cerveja. O processo de pasteurização elimina microrganismos, elevando temperaturas de 60-70°C, de modo que essa seja a temperatura letal
dos microrganismos em questão. O resfriamento é feito por jatos de água fria. O chopp é envasado em barris de aço e não passa por esse processo, além disso, é
servida em chopeiras que injetam mais gás carbônico (CO2) à bebida, deixando-a mais cremosa.

CONCLUSOES
O processo de pasteurização empregado durante o processo de produção de cerveja industrial, mostra-se uma vantagem em relação ao processo de produção do
chopp, devido a prioridade de remoção de qualquer microrganismo, permitindo aumentar o período de armazenamento, sem alterar suas características, enquanto o
chopp deve ser consumido em curto prazo.

REFERENCIAS

BRASIL, Decreto n° 2.314 de 4 de setembro de 1997. Diário oficial (República Federativa do Brasil). DRAGONE, G., MUSSATTO, S.I., SILVA, J. B. A. Utilização de mosto
concentrados na produção de cervejas pelo processo continuo: novas tendências para o aumento da produtividade. Ciência e tecnologia de alimentos.
Campinas,2007. FOLLMANN, Vanessa. Acompanhamento dos processos industriais para a produção de cerveja na cervejaria big John. Instituto federal de Santa
Catarina. São Miguel do Oeste, 2019.

Página 1187



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11937 Direito Penal 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4117387 - LIGIA AMELIA BONFANTI DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Renato Watanabe de Morais

TITULO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO SUICÍDIO DEPRESOS NO REGIME FECHADO

INTRODUCAO

Para Durkheim (2000, pp. 16-17), o suicídio está ligado às condições de vida e sociabilidade, não podendo ser considerado unicamente o resultado de condições
psicológicas de cada indivíduo. Em sua dissertação de mestrado, Andréia Negrelli (2006) observou que a média de suicídios no Rio Grande do Sul entre 1995 e 2005,
foi mais de três vezes maior dentro do sistema penitenciário do que entre população geral. Uma das explicações para tamanha discrepância pode ser as péssimas
condições de vida das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade Assim como reconheceu o STF, na ADPF 347, o sistema penitenciário brasileiro se encontra
em um estado de coisas inconstitucional, em que a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal são diariamente violadas. Considerando o caráter social dado ao
suicídio por Durkheim e a violação dos direitos dos presos, este projeto tem como objetivo traçar a relação entre a lógica institucional da prisão no Brasil e o
cometimento de suicídios por presos em regime fechado, buscando compreender se, do ponto de vista da doutrina e das decisões do judiciário, existe
responsabilidade do Estado, e de qual tipo, por tais ocorrências.

OBJETIVOS
Objetivos Gerais Compreender como os doutrinadores do Direito Administrativo entendem a responsabilidade civil do Estado, suas implicações e limitações.
Objetivos Específicos Analisar as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo em ações que pleiteiam indenização pelo suicídio de presos em regime fechado,
cotejando tais decisões com a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica e análise qualitativa de decisões judiciais.

RESULTADOS
Pretende-se contribuir para um melhor entendimento da responsabilidade do Estado quanto às pessoa sem privação de liberdade, e como o judiciário decide sobre o
tema.

CONCLUSOES

Verificar-se-ão quais são os olhares lançados pelos principais doutrinadores administrativistas brasileiros sobre artigo 37, § 6º, da Constituição, implicações e
limites. Em seguida, será analisado como a jurisprudência trata do tema, especialmente no que tange à responsabilidade estatal perante pessoas em cumprimento
de pena de prisão. Finalmente, serão discutidos casos de suicídio de presos em regime fechado, levando em consideração suas particularidades e seus desfechos
perante os tribunais.

REFERENCIAS

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo: Malheiros,2019 DURKHEIM, Émile. O Suicídio: estudo de sociologia. 1ª Ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2000 NEGRELLI, Andréia Maria. Suicídio no Sistema Carcerário: Análise a partir do perfil biopsicossocial do preso nas instituições
prisionais do Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em Ciências Criminais) –Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre, 2006 SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. A dignidade da pessoa humana e o prazo razoável do processo. A responsabilidade do Estado pela demora na
outorga da prestação jurisdicional. In: TRATADO luso-brasileiro da dignidade humana. Coordenação de Jorge MIRANDA, Marco Antonio Marques da SILVA. 2.ed.
São Paulo: Quartier Latin, 2009. VALOIS, Luís Carlos. Processo de Execução Penal e o Estado de Coisas Inconstitucional. 1ª Ed. Belo Horizonte: Editora D’Plácido,
2019.
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TITULO Contratos e suspensão de liminares em ações despejo em tempos de pandemia

INTRODUCAO O advento da pandemia como causa de suspensão de concessão de liminares em ações de despejo.

OBJETIVOS Verificar as propostas para redução dos impactos da pandemia nos contratos de locação e ações de despejo.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de TCC, pesquisa em artigos de operadores do direito e doutrina.

RESULTADOS

O poder Legislativo aprovou a Lei 14.010/2020 que tem o propósito de regular relações jurídicas do Direito Privado durante a pandemia, suspendendo o cumprimento
de medidas judiciais, como as liminares em ações de despejo. Estes incentivos iam beneficiar famílias mais vulneráveis, com base no princípio da dignidade
humana, durante a crise na saúde pública, uma vez que o inadimplemento em muitos casos não se motiva por má-fé, mas pela situação de desemprego provocada
pela pandemia que assola boa parte da população. O veto ao artigo 9º da referida lei limitou estas práticas. O advogado, passa a ter que atuar com o uso de
soluções criativas, como a renegociação, propondo ampliação de prazo para desocupação de imóvel ou revisão contratual. Apesar do Corona vírus, os conflitos
sociais seguem ocorrendo e pedem urgência. A defensoria tem papel crucial propondo o diálogo e a conciliação, evitando avalanche de demandas não resolvidas
chegando ao Judiciário. Respeitando o isolamento imposto pela pandemia e atendendo à urgência necessária nos conflitos sociais, defensorias têm adotado
audiências extrajudiciais on-line em casos de ameaça de despejo e tantos outros temas. Os acordos firmados nestas sessões on-line seguem para homologação
judicial.

CONCLUSOES
A pandemia afetou a vida de todos e paralisou diversos setores, aumentando o desemprego. Inadimplências em contratos de locação aumentaram, visto muitos
locatários terem perdido sua renda e as possibilidades de trabalho. Atendendo ao respeito à dignidade humana e à urgência que as questões de moradia pedem, o
uso da tecnologia para estes casos pode ser intermediado através de audiências online, buscando-se um consenso entre as partes.

REFERENCIAS

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. Deferir ou não deferir liminares em ação de despejo durante a pandemia: Eis a questão.
Publicado em 17/06/2020 Disponível em (#60)https://migalhas.uol.com.br/depeso/329033/deferir-ou-nao-deferir-liminares-em-acao-de-despejo-durante-a-
pandemia--eis-a-questao(#62). Acesso em 11/10/2020 às 13:00 hs. LOURENÇO, Haroldo. O papel do advogado no contrato de locação e os negócios jurídicos.
Publicado em 25/07/2020. Disponível em: (#60)https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-papel-do-advogado-no-contrato-de-locacao-e-os-negocios-
juridicos-25072020(#62). Acesso em 11/10/2020 às 15:00 hs. REINIG, Guilherme Henrique Lima; CARNAÚBA, Daniel Amaral; DIAS, Daniel Pires Novais, Despejo
liminar e coronavírus: críticas ao veto ao artigo 9º do PL1.179/2020. Publicado em 18/06/2020. Disponível em: (#60) https://www.conjur.com.br/2020-jun-
18/direito-civil-atual-criticas-razoes-veto-artigo-pl-11792020(#62). Acesso em 11/10/2020 às 16:00 hs.
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TITULO Contratos e suspensão de liminares em ações despejo em tempos de pandemia

INTRODUCAO O advento da pandemia como causa de suspensão de concessão de liminares em ações de despejo.

OBJETIVOS Verificar as propostas para redução dos impactos da pandemia nos contratos de locação e ações de despejo.

METODOLOGIA Revisão bibliográfica de TCC, pesquisa em artigos de operadores do direito e doutrina.

RESULTADOS

O poder Legislativo aprovou a Lei 14.010/2020 que tem o propósito de regular relações jurídicas do Direito Privado durante a pandemia, suspendendo o cumprimento
de medidas judiciais, como as liminares em ações de despejo. Estes incentivos iam beneficiar famílias mais vulneráveis, com base no princípio da dignidade
humana, durante a crise na saúde pública, uma vez que o inadimplemento em muitos casos não se motiva por má-fé, mas pela situação de desemprego provocada
pela pandemia que assola boa parte da população. O veto ao artigo 9º da referida lei limitou estas práticas. O advogado, passa a ter que atuar com o uso de
soluções criativas, como a renegociação, propondo ampliação de prazo para desocupação de imóvel ou revisão contratual. Apesar do Corona vírus, os conflitos
sociais seguem ocorrendo e pedem urgência. A defensoria tem papel crucial propondo o diálogo e a conciliação, evitando avalanche de demandas não resolvidas
chegando ao Judiciário. Respeitando o isolamento imposto pela pandemia e atendendo à urgência necessária nos conflitos sociais, defensorias têm adotado
audiências extrajudiciais on-line em casos de ameaça de despejo e tantos outros temas. Os acordos firmados nestas sessões on-line seguem para homologação
judicial.

CONCLUSOES
A pandemia afetou a vida de todos e paralisou diversos setores, aumentando o desemprego. Inadimplências em contratos de locação aumentaram, visto muitos
locatários terem perdido sua renda e as possibilidades de trabalho. Atendendo ao respeito à dignidade humana e à urgência que as questões de moradia pedem, o
uso da tecnologia para estes casos pode ser intermediado através de audiências online, buscando-se um consenso entre as partes.
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TITULO Síndrome dos Ovários Policísticos: Diagnóstico, Tratamento e Fertilidade

INTRODUCAO
A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), é conhecida desde 1844 por Chereau, e descrita com mais afinco em 1935 por Stein e Leventhal1. A SOP é uma das
condições clínicas mais comuns dentre as disfunções endócrinas que acometem mulheres em idade reprodutiva, tendo sua prevalência de 6 a 16% no Brasil.

OBJETIVOS Analisar a Síndrome dos Ovários Policísticos, desde a sua etiologia, fisiopatologia, passando pelos seus diagnósticos e tratamentos.

METODOLOGIA
Pesquisa composta de uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório, através de livros-textos, artigos científicos nos bancos de dados Google acadêmico,
PubMed, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), entre os anos 1992 a 2019.

RESULTADOS

A maioria dos autores estudados define a SOP como síndrome sem uma origem definida, podendo ter inúmeros fatores juntos envolvidos em sua etiologia, tais
como: distúrbios endócrinos, fatores ambientais, fatores metabólicos e/ou fatores genéticos. Como critério diagnóstico o uso do consenso de Rotterdam (2003),
acrescido de diagnóstico diferenciais que excluem outras doenças. Para o tratamento os autores dividem as pacientes em 2 grupos: as que não desejam engravidar,
e as que desejam. O tratamento vai desde redução de peso, reeducação alimentar, até tratamentos farmacológicos, técnicas de reprodução humana assistida e
cirurgia.

CONCLUSOES

A Síndrome dos Ovários Policísticos, não é apenas uma doença, é um conjunto de doenças, que se não tratadas levam a infertilidade e abortamentos. A sua etiologia
é muito ampla, pois por se tratar de uma síndrome, faz com que diversos fatores interfiram no surgimento da SOP, podendo ser fatores endócrinos, ambientais,
metabólicos e/ou genéticos. O diagnóstico é por exclusão, tendo como mais comumente utilizado e recomendado o de Rotterdam (2003). O tratamento é realizado
por 2 linhas, a primeira visando conter os sinais e sintomas de forma menos invasiva: por meio de fármacos, depilações, tratamento de acnes, reeducação alimentar
e atividades físicas visando a perda de peso. A segunda linha, visa o desejo da paciente de uma futura gestação, onde existem 4 linhas de tratamento, indo de uma
linha menos invasiva até uma mais invasiva (cirurgia).
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TITULO COVID19 E A INFRAESTRUTURA DO SUS

INTRODUCAO

Introdução: No dia 20 de março de 2020 o ministério da saúde declarou o reconhecimento da transmissão comunitária do vírus em todo o território nacional. Um país
que possui 15,6 leitos de UTI por 100 mil habitantes, sendo a média no SUS de 7,1. Portanto, refletir na perspectiva de desafios e as possibilidades para superar as
lacunas de coordenação no enfrentamento do COVID 19 faz-se necessário. Neste contexto a pandemia é um desafio sem precedentes para ciência e para a
sociedade cobrando respostas rápidas e diversas dos sistemas de saúde. Sem retirar a importância da adequada estruturação da atenção especializada voltada aos
casos mais graves de COVID 19, é preciso alertar que, no âmbito da atenção primária a saúde, muito pode ser feito. Nesse sentido a reorganização dos serviços de
APS deve, simultaneamente, enfrentar a epidemia e manter a oferta regular de suas ações de forma imperativa. Com isso a atuação da APS pode ser sistematizada
em quatro eixos: vigilância em saúde nos territórios, atenção aos usuários com COVID 19, suporte social a grupos vulneráveis, continuidade das ações próprias da
APS. O modelo brasileiro, com o PSF e enfoque territorial, apresentou impactos positivos na saúde da população e tem papel importante na rede assistencial de
cuidados.

OBJETIVOS Objetivo: Realizar uma revisão narrativa da literatura dos últimos 7 meses, sobre o sistema único de saúde e a pandemia por covid 19

METODOLOGIA
Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos relacionados nas bases de dados Care, PubMed, Lilacs, BVS, Bireme, visando selecionar aqueles que
contribuíssem à compreensão da utilidade e discussão da metodologia referente ao SUS e sua estrutura em meio a uma pandemia

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclusão: Sumarizando, os desafios apresentados não são novos, mas a pandemia expõe e avoluma a gravidade de problemas recorrentes da gestão na
coordenação da atenção à saúde, que desafiam a operação de um sistema de saúde universalista, em um país de dimensões continentais com características
socioeconômicas e sanitárias heterogêneas, diversidades regionais e peculiaridades entre os entes federados que têm relações de autonomia e hierarquia na função
federativa. Entretanto, é preciso destacar que o diferencial brasileiro para o enfrentamento do COVID 19 pode ser exatamente os elementos relevantes e estratégicos
que compõem o arcabouço do SUS.

REFERENCIAS

Gleriano, Josué Souza et al . Reflexões sobre a gestão do Sistema Único de Saúde para a coordenação no enfrentamento da COVID-19. Esc. Anna Nery, Rio de
Janeiro , v. 24, n. spe, e20200188, 2020 . Aquino E, Silveira IH, Pescarini J, Aquino R, Souza-Filho JA. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de
COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. CiêncaSaúdeColet 2020; 25 Suppl 1:2423-46. Rede de Pesquisa em APS da Abrasco. Desafios da APS no SUS no
enfrentamento da Covid- 19. Relatório. In: Seminário Virtual Rede APS/ABRASCO. https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Relatorio-Rede-APS-
_Semina%CC%81rio-APS-no-SUS-e-Covid-16-Abril-2020-final.pdf (acessado em 12/out/2020).
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TITULO COVID19 E A INFRAESTRUTURA DO SUS

INTRODUCAO

Introdução: No dia 20 de março de 2020 o ministério da saúde declarou o reconhecimento da transmissão comunitária do vírus em todo o território nacional. Um país
que possui 15,6 leitos de UTI por 100 mil habitantes, sendo a média no SUS de 7,1. Portanto, refletir na perspectiva de desafios e as possibilidades para superar as
lacunas de coordenação no enfrentamento do COVID 19 faz-se necessário. Neste contexto a pandemia é um desafio sem precedentes para ciência e para a
sociedade cobrando respostas rápidas e diversas dos sistemas de saúde. Sem retirar a importância da adequada estruturação da atenção especializada voltada aos
casos mais graves de COVID 19, é preciso alertar que, no âmbito da atenção primária a saúde, muito pode ser feito. Nesse sentido a reorganização dos serviços de
APS deve, simultaneamente, enfrentar a epidemia e manter a oferta regular de suas ações de forma imperativa. Com isso a atuação da APS pode ser sistematizada
em quatro eixos: vigilância em saúde nos territórios, atenção aos usuários com COVID 19, suporte social a grupos vulneráveis, continuidade das ações próprias da
APS. O modelo brasileiro, com o PSF e enfoque territorial, apresentou impactos positivos na saúde da população e tem papel importante na rede assistencial de
cuidados.

OBJETIVOS Objetivo: Realizar uma revisão narrativa da literatura dos últimos 7 meses, sobre o sistema único de saúde e a pandemia por covid 19

METODOLOGIA
Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos relacionados nas bases de dados Care, PubMed, Lilacs, BVS, Bireme, visando selecionar aqueles que
contribuíssem à compreensão da utilidade e discussão da metodologia referente ao SUS e sua estrutura em meio a uma pandemia

RESULTADOS

CONCLUSOES

Conclusão: Sumarizando, os desafios apresentados não são novos, mas a pandemia expõe e avoluma a gravidade de problemas recorrentes da gestão na
coordenação da atenção à saúde, que desafiam a operação de um sistema de saúde universalista, em um país de dimensões continentais com características
socioeconômicas e sanitárias heterogêneas, diversidades regionais e peculiaridades entre os entes federados que têm relações de autonomia e hierarquia na função
federativa. Entretanto, é preciso destacar que o diferencial brasileiro para o enfrentamento do COVID 19 pode ser exatamente os elementos relevantes e estratégicos
que compõem o arcabouço do SUS.

REFERENCIAS

Gleriano, Josué Souza et al . Reflexões sobre a gestão do Sistema Único de Saúde para a coordenação no enfrentamento da COVID-19. Esc. Anna Nery, Rio de
Janeiro , v. 24, n. spe, e20200188, 2020 . Aquino E, Silveira IH, Pescarini J, Aquino R, Souza-Filho JA. Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de
COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. CiêncaSaúdeColet 2020; 25 Suppl 1:2423-46. Rede de Pesquisa em APS da Abrasco. Desafios da APS no SUS no
enfrentamento da Covid- 19. Relatório. In: Seminário Virtual Rede APS/ABRASCO. https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Relatorio-Rede-APS-
_Semina%CC%81rio-APS-no-SUS-e-Covid-16-Abril-2020-final.pdf (acessado em 12/out/2020).
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TITULO Atividades de extensão da Medicina Veterinária no Parque Estadual da Ilha do Cardoso

INTRODUCAO

O Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) situa-se no litoral Sul do estado de São Paulo. Possui 6 comunidades tradicionais voltadas para o Lagamar e 3 para mar
aberto e duas aldeias indígenas. Essas comunidades possuem animais domésticos que podem ser hospedeiros de agentes infecciosos e parasitários que
eventualmente interferem com a saúde dos seus tutores e fauna silvestre, além de contribuir para o desequilíbrio ecológico com a predação de animais silvestres
como aves e pequenos mamíferos. Além dos animais supervisionados, existem os gatos ferais que são animais que nasceram ou viveram em meio selvagem e que
aproximam dos pescadores no momento da limpeza dos peixes

OBJETIVOS Relatar os trabalhos do curso da medicina veterinária durante a XVII ação social no PEIC ocorrida em dezembro de 2019 junto a extensão universitária da UNISA.

METODOLOGIA
Durante os dias 16 a 20 de dezembro de 2019, sete alunos, dois residentes, 2 professores do Curso de Medicina Veterinária da UNISA e 2 residentes de Medicina
Veterinária da Universidade Federal do Paraná participaram de atividades de controle populacional e vacinação de cães e gatos, do censo animal, e no
desenvolvimento de ações de guarda responsável e bem estar animal.

RESULTADOS

As atividades ocorreram nas comunidades de Marujá, Vila Rápida, Nova Enseada e Pontal do Leste. Em Marujá existiam 25 felinos, sendo 15 castrados e 14 não
castrados. Foram capturados e esterilizados 6 felinos ferais, sendo 5 fêmeas e 1 macho. Foram vacinados 16 felinos com vacina anti-rábica e 11 gatos receberam
antiparasitários. Nas comunidades de Vila Rápida, Pontal do Leste e Nova enseada foram contados 26 animais, sendo 18 cães e 8 gatos domésticos. Dois felinos
foram vacinados com anti-rábica e 10 cães com vacina polivalente contra cinomose, hepatite canina, parainfluenza, parvovirose, coronavirose e leptospirose. Foram
vermifugados 19 cães e 7 gatos. A vacinação sistemática de cães e gatos, no PEIC, permite a manutenção da saúde dos animais domésticos, mas também de
mamíferos silvestres que podem adoecer devido aos vírus presentes nos cães. A desverminação dos animais ajuda no controle de bicho geográfico e, devido ao uso
da ivermectina, contribui para a redução de bicho de pé, zoonoses relatadas nas comunidades de Vila Rápida e Nova Enseada.

CONCLUSOES
Ações sistemáticas de controle populacional de cães e gatos, desverminação e vacinação auxiliam no controle e prevenção de zoonoses e na mitigação de danos
para a fauna silvestre, além de oferecer aos envolvidos vivência em saúde única, fundamental para manter o equilíbrio entre as populações no PEIC.
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TITULO Resto-ingestão de Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN de rede hoteleira em São Paulo-SP

INTRODUCAO

A produc(#38)#807;a(#38)#771;o de alimentos gera diversos resi(#38)#769;duos de origem orga(#38)#770;nica e inorga(#38)#770;nica. Resíduos orgânicos
representam 69% do total do lixo descartado no país. Estudos em restaurantes nacionais costumam observar valores elevados de resto-ingestão, que são
considerados resultantes dos alimentos servidos e não consumidos (DOMINGUES et al, 2016). O resto-ingestão é um dos fatores que contribui para elevação dos
custos e desperdício em uma UAN.

OBJETIVOS Quantificar o resto-ingestão em UAN em um hotel em São Paulo-SP.

METODOLOGIA

A UAN era terceirizada, em hotel de auto padrão na zona sul de São Paulo, servia média de 210 almoços/dia a coletividade sadia e adulta de ambos os sexos. Foi
realizada pesagem direta das sobras de resto-ingestão-RI (alimentos servidos no prato e não consumidos) por 15 dias úteis consecutivos durante 3 semanas de
março/2020 e registrado o total de clientes em cada dia. O peso do RI foi registrado em Kg/dia e o peso per capita em g/dia e no período, e foi calculado
média±desvio padrão. Para classificar o RI, foi utilizado parâmetro de VAZ (2006), que considera adequada sobra per capita de 15-45g.

RESULTADOS

Foram distribuídos 3.101 almoços e o total de RI foi 84,8Kg, com média de 5,65±0,35Kg e per capita de 28,3±0,01g, dentro da faixa considerada adequad (VAZ,
2006). O resto alimentar é um dos fatores que leva ao aumento dos custos e desperdício em restaurantes, podendo expressar também a insatisfação e hábitos
inadequados dos clientes (BARDINI; CRUZ, 2014). A gesta(#38)#771;o dos resi(#38)#769;duos produzidos na UAN cabe aos profissionais que as administram, e
eles devem implantar ac(#38)#807;o(#38)#771;es e controles que possibilitem a racionalizac(#38)#807;a(#38)#771;o de recursos, visando minimizar sua produção
e contribuindo para uma produção de alimentos sustentável (KINASZ; WERLE, 2008).

CONCLUSOES
O RI observado na UAN estava dentro da faixa considerada adequada pela literatura. Mesmo nestas condições, evidencia-se a necessidade de avaliar este índice
para propor medidas corretivas que venham beneficiar ambas as empresas envolvidas, os clientes e o meio ambiente.

REFERENCIAS
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TITULO Tratamento da apneia obstrutiva do sono com aparelho intraoral (AIO)

INTRODUCAO

A SÍNDROME DA apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma doença respiratória comum, caracterizada por obstruções recorrentes das vias aéreas superiores durante
o sono. A SAOS é um distúrbio respiratório crônico, caracterizado por um colapso das vias aéreas superiores durante o sono, ocasionando diminuição ou ausência do
fluxo de ar para os pulmões. A etiologia é multifatorial. O diagnóstico inclui exame clínico e exames complementares como a polissonografia do sono. Dentre as
opções de tratamento estão os dispositivos intrabucais que, quando bem indicados e confeccionados, permitem a supressão parcial ou total do ronco e da apneia
obstrutiva.

OBJETIVOS Este trabalho tem o objetivo de apresentar um caso clínico em que o paciente utilizou um aparelho intraora

METODOLOGIA
Dentres os diversos tratamentos que podem ser utilizados, os aparelhos intraorais é uma das opções que podem ser usadas quando o paciente não possui um
problema tão grave.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Este trabalho tem o objetivo de apresentar um caso clínico em que o paciente utilizou um aparelho intraoral para melhora da apnéia com eficácia e melhora da
qualidade de vida do paciente.
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Roberto Henrique da Costa Grec FABRICIO PINELLI VALARELLI; RAFAEL DE ANDRADAE BALSALOBRE; RENATA BIELLA; JOSE FERNANDO CASTANHA HENRIQUES

TITULO Tratamento da apneia obstrutiva do sono com aparelho intraoral (AIO)

INTRODUCAO

A SÍNDROME DA apneia obstrutiva do sono (SAOS) é uma doença respiratória comum, caracterizada por obstruções recorrentes das vias aéreas superiores durante
o sono. A SAOS é um distúrbio respiratório crônico, caracterizado por um colapso das vias aéreas superiores durante o sono, ocasionando diminuição ou ausência do
fluxo de ar para os pulmões. A etiologia é multifatorial. O diagnóstico inclui exame clínico e exames complementares como a polissonografia do sono. Dentre as
opções de tratamento estão os dispositivos intrabucais que, quando bem indicados e confeccionados, permitem a supressão parcial ou total do ronco e da apneia
obstrutiva.

OBJETIVOS Este trabalho tem o objetivo de apresentar um caso clínico em que o paciente utilizou um aparelho intraora

METODOLOGIA
Dentres os diversos tratamentos que podem ser utilizados, os aparelhos intraorais é uma das opções que podem ser usadas quando o paciente não possui um
problema tão grave.

RESULTADOS

CONCLUSOES
Este trabalho tem o objetivo de apresentar um caso clínico em que o paciente utilizou um aparelho intraoral para melhora da apnéia com eficácia e melhora da
qualidade de vida do paciente.

REFERENCIAS

McNamara SG, Grunstein RR, Sullivan CE. Obstructive sleep apnea. Thorax 1993; 48: 754-64. CAVALCANTI, AL, SOUZA, LS. Terapêutica da Síndrome da apneia
obstrutiva do sono: Revisão de literatura. Odontologia Clínica-Científica. 2006;5(3): 189-93. NABARRO, PAD, HÖFLING, RTB. Efetividade do aparelho ortopédico
Bionator de Balters no tratamento do ronco e apneia do sono. R Dental Press Ortodontia e Ortopedia Facial. 2008;13(4):36-44. RAMOS, LVT, FURQUIM, LZ. Aparelho
para apneia obstrutiva do sono. R Clínica Ortodontia Dental Press 2004;3(2):21-6.
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Adriana Cortez

TITULO Impactos Psicológicos da Eutanásia na Medicina Veterinária

INTRODUCAO

Em alguns segmentos da sociedade, animais domésticos como cães e gatos, são considerados membros da família e essa configuração é conhecida como “família
multiespécie” Nessa nova conjuntura social, o médico veterinário tem que rever sua postura na tríade que envolve o profissional, o paciente e seus tutores. Perante a
realidade psicossocial descrita e, mesmo com o avanço contínuo da Medicina Veterinária, não faltam situações em que o médico veterinário se vê num momento do
tratamento em que a cura não é mais possível, devendo a eutanásia ser considerada. Nesta ocasião, o profissional deverá estar preparado para enfrentar esse
quadro, não só tecnicamente, mas também psicologicamente. Este trabalho versa sobre os impactos emocionais no médico veterinário na indicação e realização da
eutanásia para esse paciente que é considerado um membro da família.

OBJETIVOS Verificar de que modo a eutanásia impacta emocionalmente os médicos veterinários que trabalham com pequenos animais.

METODOLOGIA
Foi realizada uma pesquisa do tipo exploratória com levantamento bibliográfico, no período compreendido entre os anos de 1992 e 2017. As palavras-chave
utilizadas foram: eutanásia, suicídio, fadiga por compaixão, burnout e medicina veterinária.

RESULTADOS

A comunidade científica já tem bem documentado os diversos benefícios que o convívio estreito com os animais acarreta à saúde física e psicológica no ser
humano, como a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial, auxílio em estados depressivos, estímulo à prática de atividade física, facilitação dos
relacionamentos interpessoais.. Isto se deu juntamente com um fenômeno social, principalmente nas sociedades ocidentais, em que cães e gatos passaram a ser
considerados integrantes das famílias. Entretanto, tal realidade passou a impor novos desafios à rotina do médico veterinário, já que mais expectativas acabam
sendo depositadas ao longo do tratamento e se tornam críticas na indicação e decisão pela eutanásia. Quando o profissional apresenta dificuldades em lidar com
esta carga emocional em associação com diversos fatores estressores de sua rotina, são descritos os quadros de síndrome de burnout, fadiga por compaixão e
depressão. Cabe apontar que o contexto em que a eutanásia é conduzida, a frequência e duração dos eventos, a atitude pessoal do profissional, são fatores
determinantes para o aparecimento ou não destes distúrbios psicológicos.

CONCLUSOES
As novas configurações nos relacionamentos trazem inúmeros desafios à classe médica veterinária, mas existem, em contrapartida, uma serie de medidas que
podem ser adotadas, em nível individual ou coletivo, para trazer qualidade de vida ao ambiente de trabalho e gerar impactos psicológicos mais positivos.

REFERENCIAS

1. Faraco CB. Interação Humano-cão: o social constituído pela relação interespécie. Dissertação (Doutorado) – Psicologia. Faculdade de Psicologia da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; 2008. 2. Pulz RS et al.. A eutanásia no exercício da medicina veterinária: aspectos psicológicos. Veterinária
em Foco Canoas. 2011; 9(1):88-94. 3. Scotney RL, McLaughlin D, Keates HL.A systematic review of the effects of euthanasia and occupational stress in personnel
working with animals in animal shelters, veterinary clinics, and biomedical research facilities. J Am Vet Med Assoc. 2015 Nov 15; 247(10):1121-30.
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Denise Yamamoto

TITULO Origem do movimento antivacina e a consequência para a saúde pública

INTRODUCAO

As vacinas são consideradas uma importante ferramenta de saúde pública para prevenção de doenças infecciosas. No entanto, nos últimos anos, tem se levantado
questionamentos em relação a eficácia e segurança das vacinas, fato que desafia de maneira significativa a manutenção de altas taxas de vacinação na população.
O movimento antivacinação foi inserido pela OMS em seu relatório, como um dos dez maiores riscos à saúde mundial. O acesso as informações sobre vacinas
veiculadas nas mídias influencia a tomada de decisão sobre vacinar ou não vacinar. As mensagens nem sempre são corretas, o que acarreta sentimentos
conflitantes, pais com conhecimento insuficiente sobre doenças que podem ser prevenidas por vacinas podem apresentar atitudes negativas sobre vacinas e
profissionais de saúde. Segundo a OMS, as vacinas evitam entre 2 e 3 milhões de mortes por ano. Porém, evidenciar os impactos negativos da não-vacinação para
uma sociedade como um todo se torna um desafio, a conscientização de que em médio prazo pode virar uma epidemia e que a erradicação de uma doença é uma
conquista da saúde pública.

OBJETIVOS Apresentar a origem do movimento antivacina e seu impacto na saúde pública.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão bibliográfica, considerando os termos: 1) Movimento; 2) Antivacina; 3) Origem; 4) Doenças; 5) Erradicadas 6) Dados 7) Sarampo; 8) Vacina;
9) Poliomelite

RESULTADOS

Em 1998 Andrew Wakefield publicou na revista The Lancet o artigo “MMR vaccination and autism” que associava a vacinação tríplice viral à ocorrência de síndrome
do autismo. Posteriormente, esse estudo foi reconhecido como fraudado, porém, o Wakefield conquistou seguidores no mundo e essa crença ainda cresce, através
de notícias falsas disseminadas nas mídias sociais. Segundo a OMS, esse movimento pode retroceder o progresso obtido no combate a doenças imunopreveníveis,
como por exemplo a poliomielite e o sarampo. Em 2018, 140 mil pessoas no mundo morreram em decorrência do sarampo, correspondendo aos surtos devastadores
em todas as regiões.

CONCLUSOES

- A erradicação de algumas dessas doenças está ameaçada por grupos de pessoas que não confiam em sua eficácia. - Outro motivo para a não vacinação, é a
própria erradicação das doenças imunopreveníveis, pois as pessoas não tem conhecimento do risco existente por elas. - Alguns pais acreditam que não seja
necessária uma intervenção farmacológica, pois estão seguros de que somente o estilo de vida saudável e natural seja o suficiente para evitar o contágio dessas
patologias. Desta forma, essas doenças voltaram a ser uma preocupação para a saúde pública.

REFERENCIAS

COUTO, Marcia Thereza; BARBIERI, Carolina Luisa Alves. Cuidar e (não) vacinar no contexto de famílias de alta renda e escolaridade em São Paulo, SP, Brasil. Ciênc.
saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 20, n. 1, p. 105-114, Jan. 2015 . DIAS, Keila Lemos et al. Consequências do movimento antivacina na saúde infantil. Revisão
integrativa, 2019 LUZ, Dayse Christina Rodrigues Pereira Luz et al. Movimento antivacinação: uma ameaça à humanidade. Revista E-Ciência , v.7, n.2, 2019 TINÉ,
Luiza T. Não vacinar pode causar impactos sociais e econômicos. Blog Ministério da Saúde, 2019
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Elias Jirjoss Ilias

TITULO Cirurgias em tempos de COVID-19

INTRODUCAO

A COVID-19, cujo agente etiológico é o Sars-Cov-2, teve início em dezembro de 2019. No ano de 2020, a epidemia causada por tal vírus se espalhou, mudando o
cenário global. Dessa maneira, diversos fatores foram afetados, desde a economia até saúde, incluindo as cirurgias. De acordo com dados DATASUS, os gastos
relacionados às cirurgias também sofreram mudanças, no caso do município de São Paulo, de 2019 para 2020 houve uma queda de 34% com gastos em cirurgias do
politraumatizado e de 41% nos casos de cirurgias múltiplas, deixando explícito a diminuição importante dos procedimentos hospitalares eletivos e de urgência, com
indícios de um colapso do sistema com uma maior dimensão, caso haja uma segunda onda desse vírus. Dessa forma, foram criados protocolos para as cirurgias em
tempos de COVID-19, visando a proteção do paciente e profissionais de saúde.

OBJETIVOS Analisar as novas normas de biossegurança, bem como as cirurgias eletivas e de urgência no contexto da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica descritiva sobre os novos protocolos de cirurgias perante a pandemia do COVID-19 pela busca de artigos científicos, no período de março a
setembro de 2020, em MEDLINE via PubMed, Cochrane Library - Cochrane Central Register of Controlled Trial (CENTRAL) e dados no DATASUS nos anos de 2019 e
2020.

RESULTADOS

Protocolos de biossegurança foram atualizados com a inclusão de novas medidas preventivas de contaminação, como comunicação entre a equipe pré operatória e
a equipe que realizará a cirurgia, uso de pressão negativa nos centros cirúrgicos, objetos que entraram em contato com o paciente e locais onde esteve devem ser
considerados contaminados. Além disso, constatou-se que a equipe tinha maior propensão de contaminação na retirada dos Equipamentos de Segurança, para isso,
foram propostas orientações através de vídeos e observações de colegas para maior segurança do profissional. Apesar das concordâncias, a Organização Mundial
da Saúde defende o uso de máscara convencional, contrapondo-se a outras literaturas, que recomenda o uso de N95.

CONCLUSOES
O campo hospitalar foi um dos principais a sofrer mudanças pelo alto potencial de contágio, sendo necessário o desenvolvimento de novos protocolos de
biossegurança e higiene para a retomada de procedimentos cirúrgicos eletivos mais seguros para o paciente e para a equipe médica, além dos procedimentos de
urgência.

REFERENCIAS

1. Brat, G. A., Hersey, S., Chhabra, K., Gupta, A., Scott, J. Protecting Surgical Teams During the COVID-19 Outbreak: A Narrative Review and Clinical Considerations.
Ann Surg. 2020 Apr 17:10.1097 2. Ministério da Saúde. Informações de Saúde, Epidemiológicas e Morbidade. DATASUS. Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/tabcgi.exe?secretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def 3. Orientações para o retorno de cirurgias eletivas
durante a pandemia de COVID-19 [base de dados online]. São Paulo: Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). 2020. Acesso em 28 de setembro de 2020. Disponível
em: https://cbc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PROPOSTA-DE-RETOMADA-DAS-CIRURGIAS-ELETIVAS-30.04.2020-REVISTO-CBCAMIBSBASBOT-ABIH-SBI-E-
DEMAIS.pdf
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Elias Jirjoss Ilias

TITULO Cirurgias em tempos de COVID-19

INTRODUCAO

A COVID-19, cujo agente etiológico é o Sars-Cov-2, teve início em dezembro de 2019. No ano de 2020, a epidemia causada por tal vírus se espalhou, mudando o
cenário global. Dessa maneira, diversos fatores foram afetados, desde a economia até saúde, incluindo as cirurgias. De acordo com dados DATASUS, os gastos
relacionados às cirurgias também sofreram mudanças, no caso do município de São Paulo, de 2019 para 2020 houve uma queda de 34% com gastos em cirurgias do
politraumatizado e de 41% nos casos de cirurgias múltiplas, deixando explícito a diminuição importante dos procedimentos hospitalares eletivos e de urgência, com
indícios de um colapso do sistema com uma maior dimensão, caso haja uma segunda onda desse vírus. Dessa forma, foram criados protocolos para as cirurgias em
tempos de COVID-19, visando a proteção do paciente e profissionais de saúde.

OBJETIVOS Analisar as novas normas de biossegurança, bem como as cirurgias eletivas e de urgência no contexto da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica descritiva sobre os novos protocolos de cirurgias perante a pandemia do COVID-19 pela busca de artigos científicos, no período de março a
setembro de 2020, em MEDLINE via PubMed, Cochrane Library - Cochrane Central Register of Controlled Trial (CENTRAL) e dados no DATASUS nos anos de 2019 e
2020.

RESULTADOS

Protocolos de biossegurança foram atualizados com a inclusão de novas medidas preventivas de contaminação, como comunicação entre a equipe pré operatória e
a equipe que realizará a cirurgia, uso de pressão negativa nos centros cirúrgicos, objetos que entraram em contato com o paciente e locais onde esteve devem ser
considerados contaminados. Além disso, constatou-se que a equipe tinha maior propensão de contaminação na retirada dos Equipamentos de Segurança, para isso,
foram propostas orientações através de vídeos e observações de colegas para maior segurança do profissional. Apesar das concordâncias, a Organização Mundial
da Saúde defende o uso de máscara convencional, contrapondo-se a outras literaturas, que recomenda o uso de N95.

CONCLUSOES
O campo hospitalar foi um dos principais a sofrer mudanças pelo alto potencial de contágio, sendo necessário o desenvolvimento de novos protocolos de
biossegurança e higiene para a retomada de procedimentos cirúrgicos eletivos mais seguros para o paciente e para a equipe médica, além dos procedimentos de
urgência.

REFERENCIAS

1. Brat, G. A., Hersey, S., Chhabra, K., Gupta, A., Scott, J. Protecting Surgical Teams During the COVID-19 Outbreak: A Narrative Review and Clinical Considerations.
Ann Surg. 2020 Apr 17:10.1097 2. Ministério da Saúde. Informações de Saúde, Epidemiológicas e Morbidade. DATASUS. Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/tabcgi.exe?secretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def 3. Orientações para o retorno de cirurgias eletivas
durante a pandemia de COVID-19 [base de dados online]. São Paulo: Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). 2020. Acesso em 28 de setembro de 2020. Disponível
em: https://cbc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PROPOSTA-DE-RETOMADA-DAS-CIRURGIAS-ELETIVAS-30.04.2020-REVISTO-CBCAMIBSBASBOT-ABIH-SBI-E-
DEMAIS.pdf
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TITULO Cirurgias em tempos de COVID-19

INTRODUCAO

A COVID-19, cujo agente etiológico é o Sars-Cov-2, teve início em dezembro de 2019. No ano de 2020, a epidemia causada por tal vírus se espalhou, mudando o
cenário global. Dessa maneira, diversos fatores foram afetados, desde a economia até saúde, incluindo as cirurgias. De acordo com dados DATASUS, os gastos
relacionados às cirurgias também sofreram mudanças, no caso do município de São Paulo, de 2019 para 2020 houve uma queda de 34% com gastos em cirurgias do
politraumatizado e de 41% nos casos de cirurgias múltiplas, deixando explícito a diminuição importante dos procedimentos hospitalares eletivos e de urgência, com
indícios de um colapso do sistema com uma maior dimensão, caso haja uma segunda onda desse vírus. Dessa forma, foram criados protocolos para as cirurgias em
tempos de COVID-19, visando a proteção do paciente e profissionais de saúde.

OBJETIVOS Analisar as novas normas de biossegurança, bem como as cirurgias eletivas e de urgência no contexto da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica descritiva sobre os novos protocolos de cirurgias perante a pandemia do COVID-19 pela busca de artigos científicos, no período de março a
setembro de 2020, em MEDLINE via PubMed, Cochrane Library - Cochrane Central Register of Controlled Trial (CENTRAL) e dados no DATASUS nos anos de 2019 e
2020.

RESULTADOS

Protocolos de biossegurança foram atualizados com a inclusão de novas medidas preventivas de contaminação, como comunicação entre a equipe pré operatória e
a equipe que realizará a cirurgia, uso de pressão negativa nos centros cirúrgicos, objetos que entraram em contato com o paciente e locais onde esteve devem ser
considerados contaminados. Além disso, constatou-se que a equipe tinha maior propensão de contaminação na retirada dos Equipamentos de Segurança, para isso,
foram propostas orientações através de vídeos e observações de colegas para maior segurança do profissional. Apesar das concordâncias, a Organização Mundial
da Saúde defende o uso de máscara convencional, contrapondo-se a outras literaturas, que recomenda o uso de N95.

CONCLUSOES
O campo hospitalar foi um dos principais a sofrer mudanças pelo alto potencial de contágio, sendo necessário o desenvolvimento de novos protocolos de
biossegurança e higiene para a retomada de procedimentos cirúrgicos eletivos mais seguros para o paciente e para a equipe médica, além dos procedimentos de
urgência.

REFERENCIAS

1. Brat, G. A., Hersey, S., Chhabra, K., Gupta, A., Scott, J. Protecting Surgical Teams During the COVID-19 Outbreak: A Narrative Review and Clinical Considerations.
Ann Surg. 2020 Apr 17:10.1097 2. Ministério da Saúde. Informações de Saúde, Epidemiológicas e Morbidade. DATASUS. Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/tabcgi.exe?secretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def 3. Orientações para o retorno de cirurgias eletivas
durante a pandemia de COVID-19 [base de dados online]. São Paulo: Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). 2020. Acesso em 28 de setembro de 2020. Disponível
em: https://cbc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PROPOSTA-DE-RETOMADA-DAS-CIRURGIAS-ELETIVAS-30.04.2020-REVISTO-CBCAMIBSBASBOT-ABIH-SBI-E-
DEMAIS.pdf
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TITULO Cirurgias em tempos de COVID-19

INTRODUCAO

A COVID-19, cujo agente etiológico é o Sars-Cov-2, teve início em dezembro de 2019. No ano de 2020, a epidemia causada por tal vírus se espalhou, mudando o
cenário global. Dessa maneira, diversos fatores foram afetados, desde a economia até saúde, incluindo as cirurgias. De acordo com dados DATASUS, os gastos
relacionados às cirurgias também sofreram mudanças, no caso do município de São Paulo, de 2019 para 2020 houve uma queda de 34% com gastos em cirurgias do
politraumatizado e de 41% nos casos de cirurgias múltiplas, deixando explícito a diminuição importante dos procedimentos hospitalares eletivos e de urgência, com
indícios de um colapso do sistema com uma maior dimensão, caso haja uma segunda onda desse vírus. Dessa forma, foram criados protocolos para as cirurgias em
tempos de COVID-19, visando a proteção do paciente e profissionais de saúde.

OBJETIVOS Analisar as novas normas de biossegurança, bem como as cirurgias eletivas e de urgência no contexto da pandemia da COVID-19.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica descritiva sobre os novos protocolos de cirurgias perante a pandemia do COVID-19 pela busca de artigos científicos, no período de março a
setembro de 2020, em MEDLINE via PubMed, Cochrane Library - Cochrane Central Register of Controlled Trial (CENTRAL) e dados no DATASUS nos anos de 2019 e
2020.

RESULTADOS

Protocolos de biossegurança foram atualizados com a inclusão de novas medidas preventivas de contaminação, como comunicação entre a equipe pré operatória e
a equipe que realizará a cirurgia, uso de pressão negativa nos centros cirúrgicos, objetos que entraram em contato com o paciente e locais onde esteve devem ser
considerados contaminados. Além disso, constatou-se que a equipe tinha maior propensão de contaminação na retirada dos Equipamentos de Segurança, para isso,
foram propostas orientações através de vídeos e observações de colegas para maior segurança do profissional. Apesar das concordâncias, a Organização Mundial
da Saúde defende o uso de máscara convencional, contrapondo-se a outras literaturas, que recomenda o uso de N95.

CONCLUSOES
O campo hospitalar foi um dos principais a sofrer mudanças pelo alto potencial de contágio, sendo necessário o desenvolvimento de novos protocolos de
biossegurança e higiene para a retomada de procedimentos cirúrgicos eletivos mais seguros para o paciente e para a equipe médica, além dos procedimentos de
urgência.

REFERENCIAS

1. Brat, G. A., Hersey, S., Chhabra, K., Gupta, A., Scott, J. Protecting Surgical Teams During the COVID-19 Outbreak: A Narrative Review and Clinical Considerations.
Ann Surg. 2020 Apr 17:10.1097 2. Ministério da Saúde. Informações de Saúde, Epidemiológicas e Morbidade. DATASUS. Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/tabcgi.exe?secretarias/saude/TABNET/AIHRD08/AIHRDNET08.def 3. Orientações para o retorno de cirurgias eletivas
durante a pandemia de COVID-19 [base de dados online]. São Paulo: Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). 2020. Acesso em 28 de setembro de 2020. Disponível
em: https://cbc.org.br/wp-content/uploads/2020/05/PROPOSTA-DE-RETOMADA-DAS-CIRURGIAS-ELETIVAS-30.04.2020-REVISTO-CBCAMIBSBASBOT-ABIH-SBI-E-
DEMAIS.pdf
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TITULO O uso da mídia digital Instagram ensino em Medicina

INTRODUCAO

A presença das redes sociais é uma forma moderna de criar conteúdo e propagar conhecimentos gerais, inclusive da área médica. E, com grande e crescente
destaque está o “Instagram”. A plataforma é uma mídia social criada em 2010, interativa, voltada principalmente para o compartilhamento de fotos com legendas,
onde os usuários contribuem e exploram o conteúdo gerado principalmente por outros usuários, com grande potencial de interatividade, permitindo assim que o
conhecimento e o suporte fluam de forma mais eficaz. Estudantes de medicina já vivenciaram e estão vivenciando o poder da aprendizagem on-line, principalmente
devido à pandemia do COVID- 19, além das formas tradicionais de transferência de conhecimento. A internet, em vez da biblioteca, é agora a fonte usual de
conhecimento e o ambiente de aprendizagem está mudando. Com isso, há uma grande necessidade em entender o impacto do uso da mídia digital, em especial o
“Instagram” no ensino da Medicina.

OBJETIVOS Verificar os perfis no Instagram que são direcionados para estudantes de medicina com enfoque em ensino.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva, utilizando o “Instagram”, realizada entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro de 2020. Os critérios de elegibilidade
foram: ter mais do que 5 mil seguidores, abordar assuntos relacionados à Medicina e ao ensino nesta área direcionado aos estudantes.

RESULTADOS

Foram encontrados 40 perfis. Os criados por médicos representam 65% da amostra (26 perfis), enquanto os criados por estudantes de Medicina representam 12,5%
(5 perfis). O restante dos perfis representam 22,5% (professores da área da saúde, criadores não identificados e perfis criados por órgãos Federais, como o Conselho
Federal de Medicina). Com relação ao conteúdo, 52,5% abordava medicina geral e 47,5% áreas específicas, como Cardiologia, por exemplo. Além disso, foi concluído
que os perfis com mais de 100 mil seguidores, ou seja, com mais engajamento e destaque, em sua maioria, incluem conteúdos sobre Medicina em geral
(aproximadamente 57,1%). O uso das redes sociais e das novas tecnologias é algo rotineiro atualmente, e pode ser incorporado à rotina do estudante, por ser uma
forma que infere-se ajudar a todos entenderem temas diversos e pode ser um facilitador, por mostrar uma linguagem contemporânea. Estudos que identifiquem e
comprovem o auxílio no processo ensino-aprendizagem proporcionado pelo Instagram devem ser incentivados.

CONCLUSOES
Portanto, o Instagram mesmo não tendo sua origem com o objetivo educacional, se tornou um meio inovador de ensino-aprendizagem, de forma possivelmente
complementar a graduação, e seu uso pode favorecer tanto o educador quanto o estudante.

REFERENCIAS

1) CHESTON, Christine C; FLIKINGER, Tabor E; CHISOLM, Margaret S. Social Media Use in Medical Education: A Systematic Review. Academic Medicine, Vol. 88, No.
6, p 893–901 / Junho, 2013. [Acesso em 28 março 2019]. Disponível em:
https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2013/06000/Social_Media_Use_in_Medical_Education__A.36.aspx 2) HILLMAN, Toby; SHERBINO, Jonathan.
Social media in medical education: a new pedagogical paradigm? Postgrad Med J, Vol 91, No 1080, p 544 – 545 / Outubro, 2015. [Acesso em 30/03/2019]. Disponível
em: https://pmj.bmj.com/content/91/1080/544. 3) FERNANDES, RMM. Studygram: Interação e compartilhamento de processos de ensino-aprendizagem através do
Instagram. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). 2018. [Acesso em 05 de abril de 2019]. Disponível em: HTTP://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/8200/5879 4) ROBERTS, M; CALLAHAN, L; O’LEARY, C. Social Media: A Path to Health Literacy. Studies in Health Technology
and Informatics, Volume 240; Health Literacy, pages 464-475. [Acesso em 10 de abril de 2019]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972534
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TITULO O uso da mídia digital Instagram ensino em Medicina

INTRODUCAO

A presença das redes sociais é uma forma moderna de criar conteúdo e propagar conhecimentos gerais, inclusive da área médica. E, com grande e crescente
destaque está o “Instagram”. A plataforma é uma mídia social criada em 2010, interativa, voltada principalmente para o compartilhamento de fotos com legendas,
onde os usuários contribuem e exploram o conteúdo gerado principalmente por outros usuários, com grande potencial de interatividade, permitindo assim que o
conhecimento e o suporte fluam de forma mais eficaz. Estudantes de medicina já vivenciaram e estão vivenciando o poder da aprendizagem on-line, principalmente
devido à pandemia do COVID- 19, além das formas tradicionais de transferência de conhecimento. A internet, em vez da biblioteca, é agora a fonte usual de
conhecimento e o ambiente de aprendizagem está mudando. Com isso, há uma grande necessidade em entender o impacto do uso da mídia digital, em especial o
“Instagram” no ensino da Medicina.

OBJETIVOS Verificar os perfis no Instagram que são direcionados para estudantes de medicina com enfoque em ensino.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva, utilizando o “Instagram”, realizada entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro de 2020. Os critérios de elegibilidade
foram: ter mais do que 5 mil seguidores, abordar assuntos relacionados à Medicina e ao ensino nesta área direcionado aos estudantes.

RESULTADOS

Foram encontrados 40 perfis. Os criados por médicos representam 65% da amostra (26 perfis), enquanto os criados por estudantes de Medicina representam 12,5%
(5 perfis). O restante dos perfis representam 22,5% (professores da área da saúde, criadores não identificados e perfis criados por órgãos Federais, como o Conselho
Federal de Medicina). Com relação ao conteúdo, 52,5% abordava medicina geral e 47,5% áreas específicas, como Cardiologia, por exemplo. Além disso, foi concluído
que os perfis com mais de 100 mil seguidores, ou seja, com mais engajamento e destaque, em sua maioria, incluem conteúdos sobre Medicina em geral
(aproximadamente 57,1%). O uso das redes sociais e das novas tecnologias é algo rotineiro atualmente, e pode ser incorporado à rotina do estudante, por ser uma
forma que infere-se ajudar a todos entenderem temas diversos e pode ser um facilitador, por mostrar uma linguagem contemporânea. Estudos que identifiquem e
comprovem o auxílio no processo ensino-aprendizagem proporcionado pelo Instagram devem ser incentivados.

CONCLUSOES
Portanto, o Instagram mesmo não tendo sua origem com o objetivo educacional, se tornou um meio inovador de ensino-aprendizagem, de forma possivelmente
complementar a graduação, e seu uso pode favorecer tanto o educador quanto o estudante.

REFERENCIAS

1) CHESTON, Christine C; FLIKINGER, Tabor E; CHISOLM, Margaret S. Social Media Use in Medical Education: A Systematic Review. Academic Medicine, Vol. 88, No.
6, p 893–901 / Junho, 2013. [Acesso em 28 março 2019]. Disponível em:
https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2013/06000/Social_Media_Use_in_Medical_Education__A.36.aspx 2) HILLMAN, Toby; SHERBINO, Jonathan.
Social media in medical education: a new pedagogical paradigm? Postgrad Med J, Vol 91, No 1080, p 544 – 545 / Outubro, 2015. [Acesso em 30/03/2019]. Disponível
em: https://pmj.bmj.com/content/91/1080/544. 3) FERNANDES, RMM. Studygram: Interação e compartilhamento de processos de ensino-aprendizagem através do
Instagram. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). 2018. [Acesso em 05 de abril de 2019]. Disponível em: HTTP://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/8200/5879 4) ROBERTS, M; CALLAHAN, L; O’LEARY, C. Social Media: A Path to Health Literacy. Studies in Health Technology
and Informatics, Volume 240; Health Literacy, pages 464-475. [Acesso em 10 de abril de 2019]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972534

Página 1205



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11952 Medicina 8 - Trabalhos científicos 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3929353 - RAFAELA ALVES GONZALEZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO O uso da mídia digital Instagram ensino em Medicina

INTRODUCAO

A presença das redes sociais é uma forma moderna de criar conteúdo e propagar conhecimentos gerais, inclusive da área médica. E, com grande e crescente
destaque está o “Instagram”. A plataforma é uma mídia social criada em 2010, interativa, voltada principalmente para o compartilhamento de fotos com legendas,
onde os usuários contribuem e exploram o conteúdo gerado principalmente por outros usuários, com grande potencial de interatividade, permitindo assim que o
conhecimento e o suporte fluam de forma mais eficaz. Estudantes de medicina já vivenciaram e estão vivenciando o poder da aprendizagem on-line, principalmente
devido à pandemia do COVID- 19, além das formas tradicionais de transferência de conhecimento. A internet, em vez da biblioteca, é agora a fonte usual de
conhecimento e o ambiente de aprendizagem está mudando. Com isso, há uma grande necessidade em entender o impacto do uso da mídia digital, em especial o
“Instagram” no ensino da Medicina.

OBJETIVOS Verificar os perfis no Instagram que são direcionados para estudantes de medicina com enfoque em ensino.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva, utilizando o “Instagram”, realizada entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro de 2020. Os critérios de elegibilidade
foram: ter mais do que 5 mil seguidores, abordar assuntos relacionados à Medicina e ao ensino nesta área direcionado aos estudantes.

RESULTADOS

Foram encontrados 40 perfis. Os criados por médicos representam 65% da amostra (26 perfis), enquanto os criados por estudantes de Medicina representam 12,5%
(5 perfis). O restante dos perfis representam 22,5% (professores da área da saúde, criadores não identificados e perfis criados por órgãos Federais, como o Conselho
Federal de Medicina). Com relação ao conteúdo, 52,5% abordava medicina geral e 47,5% áreas específicas, como Cardiologia, por exemplo. Além disso, foi concluído
que os perfis com mais de 100 mil seguidores, ou seja, com mais engajamento e destaque, em sua maioria, incluem conteúdos sobre Medicina em geral
(aproximadamente 57,1%). O uso das redes sociais e das novas tecnologias é algo rotineiro atualmente, e pode ser incorporado à rotina do estudante, por ser uma
forma que infere-se ajudar a todos entenderem temas diversos e pode ser um facilitador, por mostrar uma linguagem contemporânea. Estudos que identifiquem e
comprovem o auxílio no processo ensino-aprendizagem proporcionado pelo Instagram devem ser incentivados.

CONCLUSOES
Portanto, o Instagram mesmo não tendo sua origem com o objetivo educacional, se tornou um meio inovador de ensino-aprendizagem, de forma possivelmente
complementar a graduação, e seu uso pode favorecer tanto o educador quanto o estudante.

REFERENCIAS

1) CHESTON, Christine C; FLIKINGER, Tabor E; CHISOLM, Margaret S. Social Media Use in Medical Education: A Systematic Review. Academic Medicine, Vol. 88, No.
6, p 893–901 / Junho, 2013. [Acesso em 28 março 2019]. Disponível em:
https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2013/06000/Social_Media_Use_in_Medical_Education__A.36.aspx 2) HILLMAN, Toby; SHERBINO, Jonathan.
Social media in medical education: a new pedagogical paradigm? Postgrad Med J, Vol 91, No 1080, p 544 – 545 / Outubro, 2015. [Acesso em 30/03/2019]. Disponível
em: https://pmj.bmj.com/content/91/1080/544. 3) FERNANDES, RMM. Studygram: Interação e compartilhamento de processos de ensino-aprendizagem através do
Instagram. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). 2018. [Acesso em 05 de abril de 2019]. Disponível em: HTTP://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/8200/5879 4) ROBERTS, M; CALLAHAN, L; O’LEARY, C. Social Media: A Path to Health Literacy. Studies in Health Technology
and Informatics, Volume 240; Health Literacy, pages 464-475. [Acesso em 10 de abril de 2019]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972534
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TITULO O uso da mídia digital Instagram ensino em Medicina

INTRODUCAO

A presença das redes sociais é uma forma moderna de criar conteúdo e propagar conhecimentos gerais, inclusive da área médica. E, com grande e crescente
destaque está o “Instagram”. A plataforma é uma mídia social criada em 2010, interativa, voltada principalmente para o compartilhamento de fotos com legendas,
onde os usuários contribuem e exploram o conteúdo gerado principalmente por outros usuários, com grande potencial de interatividade, permitindo assim que o
conhecimento e o suporte fluam de forma mais eficaz. Estudantes de medicina já vivenciaram e estão vivenciando o poder da aprendizagem on-line, principalmente
devido à pandemia do COVID- 19, além das formas tradicionais de transferência de conhecimento. A internet, em vez da biblioteca, é agora a fonte usual de
conhecimento e o ambiente de aprendizagem está mudando. Com isso, há uma grande necessidade em entender o impacto do uso da mídia digital, em especial o
“Instagram” no ensino da Medicina.

OBJETIVOS Verificar os perfis no Instagram que são direcionados para estudantes de medicina com enfoque em ensino.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva, utilizando o “Instagram”, realizada entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro de 2020. Os critérios de elegibilidade
foram: ter mais do que 5 mil seguidores, abordar assuntos relacionados à Medicina e ao ensino nesta área direcionado aos estudantes.

RESULTADOS

Foram encontrados 40 perfis. Os criados por médicos representam 65% da amostra (26 perfis), enquanto os criados por estudantes de Medicina representam 12,5%
(5 perfis). O restante dos perfis representam 22,5% (professores da área da saúde, criadores não identificados e perfis criados por órgãos Federais, como o Conselho
Federal de Medicina). Com relação ao conteúdo, 52,5% abordava medicina geral e 47,5% áreas específicas, como Cardiologia, por exemplo. Além disso, foi concluído
que os perfis com mais de 100 mil seguidores, ou seja, com mais engajamento e destaque, em sua maioria, incluem conteúdos sobre Medicina em geral
(aproximadamente 57,1%). O uso das redes sociais e das novas tecnologias é algo rotineiro atualmente, e pode ser incorporado à rotina do estudante, por ser uma
forma que infere-se ajudar a todos entenderem temas diversos e pode ser um facilitador, por mostrar uma linguagem contemporânea. Estudos que identifiquem e
comprovem o auxílio no processo ensino-aprendizagem proporcionado pelo Instagram devem ser incentivados.

CONCLUSOES
Portanto, o Instagram mesmo não tendo sua origem com o objetivo educacional, se tornou um meio inovador de ensino-aprendizagem, de forma possivelmente
complementar a graduação, e seu uso pode favorecer tanto o educador quanto o estudante.

REFERENCIAS

1) CHESTON, Christine C; FLIKINGER, Tabor E; CHISOLM, Margaret S. Social Media Use in Medical Education: A Systematic Review. Academic Medicine, Vol. 88, No.
6, p 893–901 / Junho, 2013. [Acesso em 28 março 2019]. Disponível em:
https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2013/06000/Social_Media_Use_in_Medical_Education__A.36.aspx 2) HILLMAN, Toby; SHERBINO, Jonathan.
Social media in medical education: a new pedagogical paradigm? Postgrad Med J, Vol 91, No 1080, p 544 – 545 / Outubro, 2015. [Acesso em 30/03/2019]. Disponível
em: https://pmj.bmj.com/content/91/1080/544. 3) FERNANDES, RMM. Studygram: Interação e compartilhamento de processos de ensino-aprendizagem através do
Instagram. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). 2018. [Acesso em 05 de abril de 2019]. Disponível em: HTTP://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/8200/5879 4) ROBERTS, M; CALLAHAN, L; O’LEARY, C. Social Media: A Path to Health Literacy. Studies in Health Technology
and Informatics, Volume 240; Health Literacy, pages 464-475. [Acesso em 10 de abril de 2019]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972534
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TITULO O uso da mídia digital Instagram ensino em Medicina

INTRODUCAO

A presença das redes sociais é uma forma moderna de criar conteúdo e propagar conhecimentos gerais, inclusive da área médica. E, com grande e crescente
destaque está o “Instagram”. A plataforma é uma mídia social criada em 2010, interativa, voltada principalmente para o compartilhamento de fotos com legendas,
onde os usuários contribuem e exploram o conteúdo gerado principalmente por outros usuários, com grande potencial de interatividade, permitindo assim que o
conhecimento e o suporte fluam de forma mais eficaz. Estudantes de medicina já vivenciaram e estão vivenciando o poder da aprendizagem on-line, principalmente
devido à pandemia do COVID- 19, além das formas tradicionais de transferência de conhecimento. A internet, em vez da biblioteca, é agora a fonte usual de
conhecimento e o ambiente de aprendizagem está mudando. Com isso, há uma grande necessidade em entender o impacto do uso da mídia digital, em especial o
“Instagram” no ensino da Medicina.

OBJETIVOS Verificar os perfis no Instagram que são direcionados para estudantes de medicina com enfoque em ensino.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva, utilizando o “Instagram”, realizada entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro de 2020. Os critérios de elegibilidade
foram: ter mais do que 5 mil seguidores, abordar assuntos relacionados à Medicina e ao ensino nesta área direcionado aos estudantes.

RESULTADOS

Foram encontrados 40 perfis. Os criados por médicos representam 65% da amostra (26 perfis), enquanto os criados por estudantes de Medicina representam 12,5%
(5 perfis). O restante dos perfis representam 22,5% (professores da área da saúde, criadores não identificados e perfis criados por órgãos Federais, como o Conselho
Federal de Medicina). Com relação ao conteúdo, 52,5% abordava medicina geral e 47,5% áreas específicas, como Cardiologia, por exemplo. Além disso, foi concluído
que os perfis com mais de 100 mil seguidores, ou seja, com mais engajamento e destaque, em sua maioria, incluem conteúdos sobre Medicina em geral
(aproximadamente 57,1%). O uso das redes sociais e das novas tecnologias é algo rotineiro atualmente, e pode ser incorporado à rotina do estudante, por ser uma
forma que infere-se ajudar a todos entenderem temas diversos e pode ser um facilitador, por mostrar uma linguagem contemporânea. Estudos que identifiquem e
comprovem o auxílio no processo ensino-aprendizagem proporcionado pelo Instagram devem ser incentivados.

CONCLUSOES
Portanto, o Instagram mesmo não tendo sua origem com o objetivo educacional, se tornou um meio inovador de ensino-aprendizagem, de forma possivelmente
complementar a graduação, e seu uso pode favorecer tanto o educador quanto o estudante.

REFERENCIAS

1) CHESTON, Christine C; FLIKINGER, Tabor E; CHISOLM, Margaret S. Social Media Use in Medical Education: A Systematic Review. Academic Medicine, Vol. 88, No.
6, p 893–901 / Junho, 2013. [Acesso em 28 março 2019]. Disponível em:
https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2013/06000/Social_Media_Use_in_Medical_Education__A.36.aspx 2) HILLMAN, Toby; SHERBINO, Jonathan.
Social media in medical education: a new pedagogical paradigm? Postgrad Med J, Vol 91, No 1080, p 544 – 545 / Outubro, 2015. [Acesso em 30/03/2019]. Disponível
em: https://pmj.bmj.com/content/91/1080/544. 3) FERNANDES, RMM. Studygram: Interação e compartilhamento de processos de ensino-aprendizagem através do
Instagram. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). 2018. [Acesso em 05 de abril de 2019]. Disponível em: HTTP://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/8200/5879 4) ROBERTS, M; CALLAHAN, L; O’LEARY, C. Social Media: A Path to Health Literacy. Studies in Health Technology
and Informatics, Volume 240; Health Literacy, pages 464-475. [Acesso em 10 de abril de 2019]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972534
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TITULO O uso da mídia digital Instagram ensino em Medicina

INTRODUCAO

A presença das redes sociais é uma forma moderna de criar conteúdo e propagar conhecimentos gerais, inclusive da área médica. E, com grande e crescente
destaque está o “Instagram”. A plataforma é uma mídia social criada em 2010, interativa, voltada principalmente para o compartilhamento de fotos com legendas,
onde os usuários contribuem e exploram o conteúdo gerado principalmente por outros usuários, com grande potencial de interatividade, permitindo assim que o
conhecimento e o suporte fluam de forma mais eficaz. Estudantes de medicina já vivenciaram e estão vivenciando o poder da aprendizagem on-line, principalmente
devido à pandemia do COVID- 19, além das formas tradicionais de transferência de conhecimento. A internet, em vez da biblioteca, é agora a fonte usual de
conhecimento e o ambiente de aprendizagem está mudando. Com isso, há uma grande necessidade em entender o impacto do uso da mídia digital, em especial o
“Instagram” no ensino da Medicina.

OBJETIVOS Verificar os perfis no Instagram que são direcionados para estudantes de medicina com enfoque em ensino.

METODOLOGIA
Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva, utilizando o “Instagram”, realizada entre os dias 30 de setembro a 4 de outubro de 2020. Os critérios de elegibilidade
foram: ter mais do que 5 mil seguidores, abordar assuntos relacionados à Medicina e ao ensino nesta área direcionado aos estudantes.

RESULTADOS

Foram encontrados 40 perfis. Os criados por médicos representam 65% da amostra (26 perfis), enquanto os criados por estudantes de Medicina representam 12,5%
(5 perfis). O restante dos perfis representam 22,5% (professores da área da saúde, criadores não identificados e perfis criados por órgãos Federais, como o Conselho
Federal de Medicina). Com relação ao conteúdo, 52,5% abordava medicina geral e 47,5% áreas específicas, como Cardiologia, por exemplo. Além disso, foi concluído
que os perfis com mais de 100 mil seguidores, ou seja, com mais engajamento e destaque, em sua maioria, incluem conteúdos sobre Medicina em geral
(aproximadamente 57,1%). O uso das redes sociais e das novas tecnologias é algo rotineiro atualmente, e pode ser incorporado à rotina do estudante, por ser uma
forma que infere-se ajudar a todos entenderem temas diversos e pode ser um facilitador, por mostrar uma linguagem contemporânea. Estudos que identifiquem e
comprovem o auxílio no processo ensino-aprendizagem proporcionado pelo Instagram devem ser incentivados.

CONCLUSOES
Portanto, o Instagram mesmo não tendo sua origem com o objetivo educacional, se tornou um meio inovador de ensino-aprendizagem, de forma possivelmente
complementar a graduação, e seu uso pode favorecer tanto o educador quanto o estudante.

REFERENCIAS

1) CHESTON, Christine C; FLIKINGER, Tabor E; CHISOLM, Margaret S. Social Media Use in Medical Education: A Systematic Review. Academic Medicine, Vol. 88, No.
6, p 893–901 / Junho, 2013. [Acesso em 28 março 2019]. Disponível em:
https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2013/06000/Social_Media_Use_in_Medical_Education__A.36.aspx 2) HILLMAN, Toby; SHERBINO, Jonathan.
Social media in medical education: a new pedagogical paradigm? Postgrad Med J, Vol 91, No 1080, p 544 – 545 / Outubro, 2015. [Acesso em 30/03/2019]. Disponível
em: https://pmj.bmj.com/content/91/1080/544. 3) FERNANDES, RMM. Studygram: Interação e compartilhamento de processos de ensino-aprendizagem através do
Instagram. Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). 2018. [Acesso em 05 de abril de 2019]. Disponível em: HTTP://www.br-
ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/8200/5879 4) ROBERTS, M; CALLAHAN, L; O’LEARY, C. Social Media: A Path to Health Literacy. Studies in Health Technology
and Informatics, Volume 240; Health Literacy, pages 464-475. [Acesso em 10 de abril de 2019]. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972534
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TITULO Fístulas pancreáticas pós-operatórias: atualização da classificação e tratamento.

INTRODUCAO

Fístulas pancreáticas são definidas como uma comunicação anormal entre o sistema ducto pancreático e/ou por uma superfície epitelial contendo um fluido rico em
enzimas derivado do conteúdo pancreático. Em 2016, foram realizadas novas definições sobre as fístulas pancreáticas pós-operatórias, tendo grande importância
para a área clínica e para um melhor tratamento e prognóstico. As fístulas pancreáticas são consideradas uma das complicações mais graves e relevantes da
cirurgia pancreática pelo seu alto índice de mortalidade e morbidade o que demonstra sua grande relevância.

OBJETIVOS Analisar e interpretar as novas definições encontradas na literatura sobre fístulas pancreáticas e o tratamento de escolha, levando em conta a nova classificação.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica descritiva sobre fístulas pancreáticas: classificação e tratamentos atuais pela busca de artigos científicos, entre os anos de 2016 a 2020, em
MEDLINE via PubMed, Cochrane Library - Cochrane Central Register of Controlled Trial (CENTRAL).

RESULTADOS

As fístulas eram classificadas em A, B e C, sendo a primeira definida como saída de fluído, que ser mensurada no terceiro dia pós-operatório, enquanto as
classificações B e C eram utilizadas se houvesse achado clinicamente importante. O elevado conteúdo de amilase do líquido presente no abdome não é mais
considerado um critério de definição para fístulas pancreáticas pós-operatórias, mas deve estar em conjunto a uma situação clínica prejudicada pelo vazamento
pancreático. Desse modo, o grau A não é mais usado e foi substituído pelo vazamento pancreático assintomático, chamado de vazamento bioquímico. O grau B
agora representa os pacientes com tratamento específico para a cura da fístula, e o grau C, os pacientes que necessitaram de reoperação, vieram ao óbito devido a
fístula pancreática pós operatória, ou desenvolveram falência de órgãos, já a sepse, foi removida dos critérios. Para a definição do grau da fístula, esses cenários
devem estar ligados a fístula pancreática pós operatória.

CONCLUSOES
A partir da análise das novas definições, foi estabelecido que o grau B tornou-se mais comum e o grau C tornou-se mais raro e relacionado a maior taxa de
mortalidade, reoperação e falência de órgãos. Houve um aumento da estratificação dos pacientes que necessitam de cirurgia pancreática em grupos extremamente
específicos em termos de manejo, situação clínica, internação e custos hospitalares.

REFERENCIAS

1. Marchegiani G, Andrianello S, Salvia R et al. Current Definition of and Controversial Issues Regarding Postoperative Pancreatic Fistulas. Gut Liver. 2019; 13(2).
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430431/pdf/gnl-13-149.pdf 2. Pulvirenti A, Ramera M, Bassi C. Modifications in the International
Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPS) definition of postoperative pancreatic fistula. Transl Gastroenterol Hepatol. 2017 Dez 12. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5763010/pdf/tgh-02-2017.11.14.pdf 3. Bassi C, Marchegiani G, Dervenis C et al. International Study Group on
Pancreatic Surgery (ISGPS) (2017). The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 Years
After Surgery. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.surg.2016.11.014
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TITULO Fístulas pancreáticas pós-operatórias: atualização da classificação e tratamento.

INTRODUCAO

Fístulas pancreáticas são definidas como uma comunicação anormal entre o sistema ducto pancreático e/ou por uma superfície epitelial contendo um fluido rico em
enzimas derivado do conteúdo pancreático. Em 2016, foram realizadas novas definições sobre as fístulas pancreáticas pós-operatórias, tendo grande importância
para a área clínica e para um melhor tratamento e prognóstico. As fístulas pancreáticas são consideradas uma das complicações mais graves e relevantes da
cirurgia pancreática pelo seu alto índice de mortalidade e morbidade o que demonstra sua grande relevância.

OBJETIVOS Analisar e interpretar as novas definições encontradas na literatura sobre fístulas pancreáticas e o tratamento de escolha, levando em conta a nova classificação.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica descritiva sobre fístulas pancreáticas: classificação e tratamentos atuais pela busca de artigos científicos, entre os anos de 2016 a 2020, em
MEDLINE via PubMed, Cochrane Library - Cochrane Central Register of Controlled Trial (CENTRAL).

RESULTADOS

As fístulas eram classificadas em A, B e C, sendo a primeira definida como saída de fluído, que ser mensurada no terceiro dia pós-operatório, enquanto as
classificações B e C eram utilizadas se houvesse achado clinicamente importante. O elevado conteúdo de amilase do líquido presente no abdome não é mais
considerado um critério de definição para fístulas pancreáticas pós-operatórias, mas deve estar em conjunto a uma situação clínica prejudicada pelo vazamento
pancreático. Desse modo, o grau A não é mais usado e foi substituído pelo vazamento pancreático assintomático, chamado de vazamento bioquímico. O grau B
agora representa os pacientes com tratamento específico para a cura da fístula, e o grau C, os pacientes que necessitaram de reoperação, vieram ao óbito devido a
fístula pancreática pós operatória, ou desenvolveram falência de órgãos, já a sepse, foi removida dos critérios. Para a definição do grau da fístula, esses cenários
devem estar ligados a fístula pancreática pós operatória.

CONCLUSOES
A partir da análise das novas definições, foi estabelecido que o grau B tornou-se mais comum e o grau C tornou-se mais raro e relacionado a maior taxa de
mortalidade, reoperação e falência de órgãos. Houve um aumento da estratificação dos pacientes que necessitam de cirurgia pancreática em grupos extremamente
específicos em termos de manejo, situação clínica, internação e custos hospitalares.

REFERENCIAS

1. Marchegiani G, Andrianello S, Salvia R et al. Current Definition of and Controversial Issues Regarding Postoperative Pancreatic Fistulas. Gut Liver. 2019; 13(2).
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430431/pdf/gnl-13-149.pdf 2. Pulvirenti A, Ramera M, Bassi C. Modifications in the International
Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPS) definition of postoperative pancreatic fistula. Transl Gastroenterol Hepatol. 2017 Dez 12. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5763010/pdf/tgh-02-2017.11.14.pdf 3. Bassi C, Marchegiani G, Dervenis C et al. International Study Group on
Pancreatic Surgery (ISGPS) (2017). The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 Years
After Surgery. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.surg.2016.11.014
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TITULO Fístulas pancreáticas pós-operatórias: atualização da classificação e tratamento.

INTRODUCAO

Fístulas pancreáticas são definidas como uma comunicação anormal entre o sistema ducto pancreático e/ou por uma superfície epitelial contendo um fluido rico em
enzimas derivado do conteúdo pancreático. Em 2016, foram realizadas novas definições sobre as fístulas pancreáticas pós-operatórias, tendo grande importância
para a área clínica e para um melhor tratamento e prognóstico. As fístulas pancreáticas são consideradas uma das complicações mais graves e relevantes da
cirurgia pancreática pelo seu alto índice de mortalidade e morbidade o que demonstra sua grande relevância.

OBJETIVOS Analisar e interpretar as novas definições encontradas na literatura sobre fístulas pancreáticas e o tratamento de escolha, levando em conta a nova classificação.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica descritiva sobre fístulas pancreáticas: classificação e tratamentos atuais pela busca de artigos científicos, entre os anos de 2016 a 2020, em
MEDLINE via PubMed, Cochrane Library - Cochrane Central Register of Controlled Trial (CENTRAL).

RESULTADOS

As fístulas eram classificadas em A, B e C, sendo a primeira definida como saída de fluído, que ser mensurada no terceiro dia pós-operatório, enquanto as
classificações B e C eram utilizadas se houvesse achado clinicamente importante. O elevado conteúdo de amilase do líquido presente no abdome não é mais
considerado um critério de definição para fístulas pancreáticas pós-operatórias, mas deve estar em conjunto a uma situação clínica prejudicada pelo vazamento
pancreático. Desse modo, o grau A não é mais usado e foi substituído pelo vazamento pancreático assintomático, chamado de vazamento bioquímico. O grau B
agora representa os pacientes com tratamento específico para a cura da fístula, e o grau C, os pacientes que necessitaram de reoperação, vieram ao óbito devido a
fístula pancreática pós operatória, ou desenvolveram falência de órgãos, já a sepse, foi removida dos critérios. Para a definição do grau da fístula, esses cenários
devem estar ligados a fístula pancreática pós operatória.

CONCLUSOES
A partir da análise das novas definições, foi estabelecido que o grau B tornou-se mais comum e o grau C tornou-se mais raro e relacionado a maior taxa de
mortalidade, reoperação e falência de órgãos. Houve um aumento da estratificação dos pacientes que necessitam de cirurgia pancreática em grupos extremamente
específicos em termos de manejo, situação clínica, internação e custos hospitalares.

REFERENCIAS

1. Marchegiani G, Andrianello S, Salvia R et al. Current Definition of and Controversial Issues Regarding Postoperative Pancreatic Fistulas. Gut Liver. 2019; 13(2).
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430431/pdf/gnl-13-149.pdf 2. Pulvirenti A, Ramera M, Bassi C. Modifications in the International
Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPS) definition of postoperative pancreatic fistula. Transl Gastroenterol Hepatol. 2017 Dez 12. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5763010/pdf/tgh-02-2017.11.14.pdf 3. Bassi C, Marchegiani G, Dervenis C et al. International Study Group on
Pancreatic Surgery (ISGPS) (2017). The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 Years
After Surgery. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.surg.2016.11.014
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TITULO Fístulas pancreáticas pós-operatórias: atualização da classificação e tratamento.

INTRODUCAO

Fístulas pancreáticas são definidas como uma comunicação anormal entre o sistema ducto pancreático e/ou por uma superfície epitelial contendo um fluido rico em
enzimas derivado do conteúdo pancreático. Em 2016, foram realizadas novas definições sobre as fístulas pancreáticas pós-operatórias, tendo grande importância
para a área clínica e para um melhor tratamento e prognóstico. As fístulas pancreáticas são consideradas uma das complicações mais graves e relevantes da
cirurgia pancreática pelo seu alto índice de mortalidade e morbidade o que demonstra sua grande relevância.

OBJETIVOS Analisar e interpretar as novas definições encontradas na literatura sobre fístulas pancreáticas e o tratamento de escolha, levando em conta a nova classificação.

METODOLOGIA
Revisão bibliográfica descritiva sobre fístulas pancreáticas: classificação e tratamentos atuais pela busca de artigos científicos, entre os anos de 2016 a 2020, em
MEDLINE via PubMed, Cochrane Library - Cochrane Central Register of Controlled Trial (CENTRAL).

RESULTADOS

As fístulas eram classificadas em A, B e C, sendo a primeira definida como saída de fluído, que ser mensurada no terceiro dia pós-operatório, enquanto as
classificações B e C eram utilizadas se houvesse achado clinicamente importante. O elevado conteúdo de amilase do líquido presente no abdome não é mais
considerado um critério de definição para fístulas pancreáticas pós-operatórias, mas deve estar em conjunto a uma situação clínica prejudicada pelo vazamento
pancreático. Desse modo, o grau A não é mais usado e foi substituído pelo vazamento pancreático assintomático, chamado de vazamento bioquímico. O grau B
agora representa os pacientes com tratamento específico para a cura da fístula, e o grau C, os pacientes que necessitaram de reoperação, vieram ao óbito devido a
fístula pancreática pós operatória, ou desenvolveram falência de órgãos, já a sepse, foi removida dos critérios. Para a definição do grau da fístula, esses cenários
devem estar ligados a fístula pancreática pós operatória.

CONCLUSOES
A partir da análise das novas definições, foi estabelecido que o grau B tornou-se mais comum e o grau C tornou-se mais raro e relacionado a maior taxa de
mortalidade, reoperação e falência de órgãos. Houve um aumento da estratificação dos pacientes que necessitam de cirurgia pancreática em grupos extremamente
específicos em termos de manejo, situação clínica, internação e custos hospitalares.

REFERENCIAS

1. Marchegiani G, Andrianello S, Salvia R et al. Current Definition of and Controversial Issues Regarding Postoperative Pancreatic Fistulas. Gut Liver. 2019; 13(2).
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430431/pdf/gnl-13-149.pdf 2. Pulvirenti A, Ramera M, Bassi C. Modifications in the International
Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPS) definition of postoperative pancreatic fistula. Transl Gastroenterol Hepatol. 2017 Dez 12. Disponível em:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5763010/pdf/tgh-02-2017.11.14.pdf 3. Bassi C, Marchegiani G, Dervenis C et al. International Study Group on
Pancreatic Surgery (ISGPS) (2017). The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 Years
After Surgery. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.surg.2016.11.014
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TITULO A terapia cognitivo-comportamental na esquizofrenia: Uma revisão narrativa

INTRODUCAO

A esquizofrenia é um transtorno mental grave que interfere intensamente no modo como a pessoa pensa, sente e se comporta socialmente, tendo como suas
principais características as alterações na afetividade, comportamento, vontade, percepção, insight, linguagem, relações interpessoais, vida escolar, ocupacional,
entre outros (American Psychiatric Associacion, 2014). O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM (APA, 2014) apresenta uma classificação
dos Transtornos do Espectro da Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, sugerindo que a avaliação desta seja realizada conforme a presença ou ausência de
anormalidades em um ou mais dos de cinco domínios pelo período de um mês a seguir: delírios, alucinações, pensamento (discurso) desorganizado, comportamento
motor grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas negativos.

OBJETIVOS Identificar via levantamento bibliográfico, os benefícios da Terapia cognitiva-comportamental para o tratamento terapêutico da esquizofrenia e da psicose.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão narrativa que apresenta o tratamento da Esquizofrenia na abordagem cognitiva-comportamental. Para isso foram utilizados livros, artigos
cientifícos com os seguintes descritores: “esquizofrenia”, “tratamento da esquizofrenia na TCC”, “história da esquizofrenia”.

RESULTADOS

Os pacientes de esquizofrenia requerem de um tratamento amplo para além do tratamento farmacológico, a terapia cognitivo-comportamental possui diversas
estratégias aplicáveis à esquizofrenia. Dentre as intervenções mais importantes citadas por Caballo (2003) estão: treinamento em habilidades sociais, terapia
familiar comportamental, treinamento em habilidades de enfrentamento para controlar sintomas psicóticos e um tratamento integrado para os transtornos por
consumo de substâncias psicoativas. As duas técnicas que têm sido mais descritas são a Técnica de Normalização, que propõe aproximar as experiências
psicóticas daquelas vividas por pessoas da população geral, visando a redução dos estigmas (Kingdon e Turkington, 1991 apud Barreto; Elkis, 2007); a
Psicoeducação, um procedimento educativo que pretende auxiliar o portador de esquizofrenia e sua família a compreender à doença e seu melhor manejo; e a
Técnica do Reforço das Estratégias de Enfrentamento que baseia-se na pressuposto de que sintomas psicóticos (alucinações e delírios) ocorrem em um contexto
social e ganham um significado associados a reação emocional. Acredita-se que a manipulação das reações emocionais por meio da reestruturação cognitiva (dar
outro significado), experimentos comportamentais e testes de realidade favorecem o enfrentamento (Tarrier, 1987 apud Barreto; Elkis, 2007).

CONCLUSOES
A TCC é efetiva em vários transtornos psiquiátricos, por apresentar redução de sintomas e das taxas de reinternações. Apresenta técnicas que podem contribuir de
forma eficaz no tratamento/manejo de sintomas positivos residuais e negativos da esquizofrenia e principalmente.

REFERENCIAS
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TITULO A terapia cognitivo-comportamental na esquizofrenia: Uma revisão narrativa

INTRODUCAO

A esquizofrenia é um transtorno mental grave que interfere intensamente no modo como a pessoa pensa, sente e se comporta socialmente, tendo como suas
principais características as alterações na afetividade, comportamento, vontade, percepção, insight, linguagem, relações interpessoais, vida escolar, ocupacional,
entre outros (American Psychiatric Associacion, 2014). O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM (APA, 2014) apresenta uma classificação
dos Transtornos do Espectro da Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, sugerindo que a avaliação desta seja realizada conforme a presença ou ausência de
anormalidades em um ou mais dos de cinco domínios pelo período de um mês a seguir: delírios, alucinações, pensamento (discurso) desorganizado, comportamento
motor grosseiramente desorganizado ou anormal (incluindo catatonia) e sintomas negativos.

OBJETIVOS Identificar via levantamento bibliográfico, os benefícios da Terapia cognitiva-comportamental para o tratamento terapêutico da esquizofrenia e da psicose.

METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão narrativa que apresenta o tratamento da Esquizofrenia na abordagem cognitiva-comportamental. Para isso foram utilizados livros, artigos
cientifícos com os seguintes descritores: “esquizofrenia”, “tratamento da esquizofrenia na TCC”, “história da esquizofrenia”.

RESULTADOS

Os pacientes de esquizofrenia requerem de um tratamento amplo para além do tratamento farmacológico, a terapia cognitivo-comportamental possui diversas
estratégias aplicáveis à esquizofrenia. Dentre as intervenções mais importantes citadas por Caballo (2003) estão: treinamento em habilidades sociais, terapia
familiar comportamental, treinamento em habilidades de enfrentamento para controlar sintomas psicóticos e um tratamento integrado para os transtornos por
consumo de substâncias psicoativas. As duas técnicas que têm sido mais descritas são a Técnica de Normalização, que propõe aproximar as experiências
psicóticas daquelas vividas por pessoas da população geral, visando a redução dos estigmas (Kingdon e Turkington, 1991 apud Barreto; Elkis, 2007); a
Psicoeducação, um procedimento educativo que pretende auxiliar o portador de esquizofrenia e sua família a compreender à doença e seu melhor manejo; e a
Técnica do Reforço das Estratégias de Enfrentamento que baseia-se na pressuposto de que sintomas psicóticos (alucinações e delírios) ocorrem em um contexto
social e ganham um significado associados a reação emocional. Acredita-se que a manipulação das reações emocionais por meio da reestruturação cognitiva (dar
outro significado), experimentos comportamentais e testes de realidade favorecem o enfrentamento (Tarrier, 1987 apud Barreto; Elkis, 2007).

CONCLUSOES
A TCC é efetiva em vários transtornos psiquiátricos, por apresentar redução de sintomas e das taxas de reinternações. Apresenta técnicas que podem contribuir de
forma eficaz no tratamento/manejo de sintomas positivos residuais e negativos da esquizofrenia e principalmente.
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TITULO ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS SEMINAIS CAUSADAS PELO PAPILOMA VÍRUS HUMANO

INTRODUCAO

A presença do papiloma vírus humano (HPV) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns atualmente, estando em constante ascensão de sua
incidência. É o agente causador de processos proliferativos em epitélio, entre os quais lesões benignas, como as verrugas cutâneas (papilomas) ou lesões malignas,
como câncer de colo de útero, pênis, entre outros. No homem, essas lesões encontram-se frequentemente na região peniana, no prepúcio interno (60% a 90%), no
corpo (8% a 55%) e na glande (1% a 20%), sendo encontrado ainda no escroto entre 5% a 20% dos casos. A infecção masculina por HPV é considerada transitória e
costuma desaparecer espontaneamente ao longo do tempo. No entanto, essa infecção pode atingir o sêmen, alterando alguns parâmetros espermáticos, como
concentração (oligozoospermia), pH, motilidade (astenozoospermia) e morfologia (teratozoospermia), acarretando impactos diretos na fertilidade. A prevalência de
infecção de esperma por HPV é relatada como sendo de 2 a 31% na população masculina em geral e de 10 a 35% em homens com infertilidade devido ao
comprometimento desses parâmetros espermáticos.

OBJETIVOS Revisar as alterações dos parâmetros seminais provocadas pela infecção do papilomavírus humano.

METODOLOGIA
Revisão narrativa de literatura feita nas principais bases de dados, como PubMed e Scielo. Foram selecionados artigos de revisão, tanto bibliográfica quanto
sistemática de língua inglesa entre os anos de 2014 e 2020. Os descritores foram: Papiloma vírus humano; Infertilidade masculina; Doença sexualmente
transmissível; Testículo; Parâmetros seminais.

RESULTADOS

Apesar de alguns estudos relatarem a presença de HPV nas células espermáticas humanas, o papel da infecção viral na qualidade seminal permanece não
completamente esclarecido. Diversos mecanismos patogênicos são propostos para explicar o efeito da infecção seminal. Os vírions do HPV levam a um
comprometimento significativo dos parâmetros espermáticos, sobretudo na redução da motilidade, afetando a fertilidade masculina. Isso tem sido explicado pela
presença de anticorpos antiespermatozoides (ASA), interferindo diretamente na motilidade dos espermatozoides e na ligação espermatozóide-oócito. A maior
prevalência de ASAs no fluido seminal de homens infectados pelo HPV leva a especular que o comprometimento dessa motilidade pode ser explicado através de um
mecanismo imunológico, porém ainda não claramente compreendido. Além disso há uma disfunção glandular relacionada ao distúrbio da próstata, podendo mudar a
proporção de fluidos secretados tanto da própria próstata quanto das vesículas seminais, juntamente com uma taxa reduzida de integridade do DNA do esperma.

CONCLUSOES
Os efeitos da infecção pelo HPV refletem diretamente no sêmen, com a diminuição na contagem celular, aumento nos níveis de anticorpos anti-espermatozoides,
alterações da morfologia, pH e principalmente na motilidade espermática. Essas alterações ainda não foram completamente elucidadas, portanto, é necessário que
mais estudos sejam realizados a fim de esclarecer o real motivo da alteração dos parâmetros seminais.
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between High-Risk HPV DNA in Semen and Impairment of Sperm Quality in Infertile Men. International Journal of Fertility and Sterility , [S. l.], p. 306-309, 12 mar.
2018. DOI 10.22074/ijfs.2019.5421. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30291691/. Acesso em: 1 out. 2020. 6. Jersoviene V, Gudleviciene Z, Rimiene R,
et al. Human Papillomavirus and Infertility. Medicina (Kaunas) [Internet]. 2019 Jul 15 [cited 2020 Apr 8]:377. DOI 10.3390/medicina55070377. Available:
from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6681313/ 7. F C, et al. HPV-DNA sperm infection andinfertility: from a systematicliterature review to a
possibleclinical management proposal. American Society of Andrology and European Academy of Andrology [Internet]. 2014 Sep 01 [cited 2020 Oct 3]:163–173. DOI
10.1111/andr.284. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25270519/.
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TITULO ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS SEMINAIS CAUSADAS PELO PAPILOMA VÍRUS HUMANO

INTRODUCAO

A presença do papiloma vírus humano (HPV) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns atualmente, estando em constante ascensão de sua
incidência. É o agente causador de processos proliferativos em epitélio, entre os quais lesões benignas, como as verrugas cutâneas (papilomas) ou lesões malignas,
como câncer de colo de útero, pênis, entre outros. No homem, essas lesões encontram-se frequentemente na região peniana, no prepúcio interno (60% a 90%), no
corpo (8% a 55%) e na glande (1% a 20%), sendo encontrado ainda no escroto entre 5% a 20% dos casos. A infecção masculina por HPV é considerada transitória e
costuma desaparecer espontaneamente ao longo do tempo. No entanto, essa infecção pode atingir o sêmen, alterando alguns parâmetros espermáticos, como
concentração (oligozoospermia), pH, motilidade (astenozoospermia) e morfologia (teratozoospermia), acarretando impactos diretos na fertilidade. A prevalência de
infecção de esperma por HPV é relatada como sendo de 2 a 31% na população masculina em geral e de 10 a 35% em homens com infertilidade devido ao
comprometimento desses parâmetros espermáticos.

OBJETIVOS Revisar as alterações dos parâmetros seminais provocadas pela infecção do papilomavírus humano.

METODOLOGIA
Revisão narrativa de literatura feita nas principais bases de dados, como PubMed e Scielo. Foram selecionados artigos de revisão, tanto bibliográfica quanto
sistemática de língua inglesa entre os anos de 2014 e 2020. Os descritores foram: Papiloma vírus humano; Infertilidade masculina; Doença sexualmente
transmissível; Testículo; Parâmetros seminais.

RESULTADOS

Apesar de alguns estudos relatarem a presença de HPV nas células espermáticas humanas, o papel da infecção viral na qualidade seminal permanece não
completamente esclarecido. Diversos mecanismos patogênicos são propostos para explicar o efeito da infecção seminal. Os vírions do HPV levam a um
comprometimento significativo dos parâmetros espermáticos, sobretudo na redução da motilidade, afetando a fertilidade masculina. Isso tem sido explicado pela
presença de anticorpos antiespermatozoides (ASA), interferindo diretamente na motilidade dos espermatozoides e na ligação espermatozóide-oócito. A maior
prevalência de ASAs no fluido seminal de homens infectados pelo HPV leva a especular que o comprometimento dessa motilidade pode ser explicado através de um
mecanismo imunológico, porém ainda não claramente compreendido. Além disso há uma disfunção glandular relacionada ao distúrbio da próstata, podendo mudar a
proporção de fluidos secretados tanto da própria próstata quanto das vesículas seminais, juntamente com uma taxa reduzida de integridade do DNA do esperma.

CONCLUSOES
Os efeitos da infecção pelo HPV refletem diretamente no sêmen, com a diminuição na contagem celular, aumento nos níveis de anticorpos anti-espermatozoides,
alterações da morfologia, pH e principalmente na motilidade espermática. Essas alterações ainda não foram completamente elucidadas, portanto, é necessário que
mais estudos sejam realizados a fim de esclarecer o real motivo da alteração dos parâmetros seminais.
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2018. DOI 10.1093/humrep/dey348. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30517657/. Acesso em: 30 set. 2020. 5. M, M et al. Significant Correlation
between High-Risk HPV DNA in Semen and Impairment of Sperm Quality in Infertile Men. International Journal of Fertility and Sterility , [S. l.], p. 306-309, 12 mar.
2018. DOI 10.22074/ijfs.2019.5421. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30291691/. Acesso em: 1 out. 2020. 6. Jersoviene V, Gudleviciene Z, Rimiene R,
et al. Human Papillomavirus and Infertility. Medicina (Kaunas) [Internet]. 2019 Jul 15 [cited 2020 Apr 8]:377. DOI 10.3390/medicina55070377. Available:
from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6681313/ 7. F C, et al. HPV-DNA sperm infection andinfertility: from a systematicliterature review to a
possibleclinical management proposal. American Society of Andrology and European Academy of Andrology [Internet]. 2014 Sep 01 [cited 2020 Oct 3]:163–173. DOI
10.1111/andr.284. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25270519/.
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TITULO ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS SEMINAIS CAUSADAS PELO PAPILOMA VÍRUS HUMANO

INTRODUCAO

A presença do papiloma vírus humano (HPV) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns atualmente, estando em constante ascensão de sua
incidência. É o agente causador de processos proliferativos em epitélio, entre os quais lesões benignas, como as verrugas cutâneas (papilomas) ou lesões malignas,
como câncer de colo de útero, pênis, entre outros. No homem, essas lesões encontram-se frequentemente na região peniana, no prepúcio interno (60% a 90%), no
corpo (8% a 55%) e na glande (1% a 20%), sendo encontrado ainda no escroto entre 5% a 20% dos casos. A infecção masculina por HPV é considerada transitória e
costuma desaparecer espontaneamente ao longo do tempo. No entanto, essa infecção pode atingir o sêmen, alterando alguns parâmetros espermáticos, como
concentração (oligozoospermia), pH, motilidade (astenozoospermia) e morfologia (teratozoospermia), acarretando impactos diretos na fertilidade. A prevalência de
infecção de esperma por HPV é relatada como sendo de 2 a 31% na população masculina em geral e de 10 a 35% em homens com infertilidade devido ao
comprometimento desses parâmetros espermáticos.

OBJETIVOS Revisar as alterações dos parâmetros seminais provocadas pela infecção do papilomavírus humano.

METODOLOGIA
Revisão narrativa de literatura feita nas principais bases de dados, como PubMed e Scielo. Foram selecionados artigos de revisão, tanto bibliográfica quanto
sistemática de língua inglesa entre os anos de 2014 e 2020. Os descritores foram: Papiloma vírus humano; Infertilidade masculina; Doença sexualmente
transmissível; Testículo; Parâmetros seminais.

RESULTADOS

Apesar de alguns estudos relatarem a presença de HPV nas células espermáticas humanas, o papel da infecção viral na qualidade seminal permanece não
completamente esclarecido. Diversos mecanismos patogênicos são propostos para explicar o efeito da infecção seminal. Os vírions do HPV levam a um
comprometimento significativo dos parâmetros espermáticos, sobretudo na redução da motilidade, afetando a fertilidade masculina. Isso tem sido explicado pela
presença de anticorpos antiespermatozoides (ASA), interferindo diretamente na motilidade dos espermatozoides e na ligação espermatozóide-oócito. A maior
prevalência de ASAs no fluido seminal de homens infectados pelo HPV leva a especular que o comprometimento dessa motilidade pode ser explicado através de um
mecanismo imunológico, porém ainda não claramente compreendido. Além disso há uma disfunção glandular relacionada ao distúrbio da próstata, podendo mudar a
proporção de fluidos secretados tanto da própria próstata quanto das vesículas seminais, juntamente com uma taxa reduzida de integridade do DNA do esperma.

CONCLUSOES
Os efeitos da infecção pelo HPV refletem diretamente no sêmen, com a diminuição na contagem celular, aumento nos níveis de anticorpos anti-espermatozoides,
alterações da morfologia, pH e principalmente na motilidade espermática. Essas alterações ainda não foram completamente elucidadas, portanto, é necessário que
mais estudos sejam realizados a fim de esclarecer o real motivo da alteração dos parâmetros seminais.
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between High-Risk HPV DNA in Semen and Impairment of Sperm Quality in Infertile Men. International Journal of Fertility and Sterility , [S. l.], p. 306-309, 12 mar.
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et al. Human Papillomavirus and Infertility. Medicina (Kaunas) [Internet]. 2019 Jul 15 [cited 2020 Apr 8]:377. DOI 10.3390/medicina55070377. Available:
from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6681313/ 7. F C, et al. HPV-DNA sperm infection andinfertility: from a systematicliterature review to a
possibleclinical management proposal. American Society of Andrology and European Academy of Andrology [Internet]. 2014 Sep 01 [cited 2020 Oct 3]:163–173. DOI
10.1111/andr.284. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25270519/.
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TITULO ALTERAÇÕES DOS PARÂMETROS SEMINAIS CAUSADAS PELO PAPILOMA VÍRUS HUMANO

INTRODUCAO

A presença do papiloma vírus humano (HPV) é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns atualmente, estando em constante ascensão de sua
incidência. É o agente causador de processos proliferativos em epitélio, entre os quais lesões benignas, como as verrugas cutâneas (papilomas) ou lesões malignas,
como câncer de colo de útero, pênis, entre outros. No homem, essas lesões encontram-se frequentemente na região peniana, no prepúcio interno (60% a 90%), no
corpo (8% a 55%) e na glande (1% a 20%), sendo encontrado ainda no escroto entre 5% a 20% dos casos. A infecção masculina por HPV é considerada transitória e
costuma desaparecer espontaneamente ao longo do tempo. No entanto, essa infecção pode atingir o sêmen, alterando alguns parâmetros espermáticos, como
concentração (oligozoospermia), pH, motilidade (astenozoospermia) e morfologia (teratozoospermia), acarretando impactos diretos na fertilidade. A prevalência de
infecção de esperma por HPV é relatada como sendo de 2 a 31% na população masculina em geral e de 10 a 35% em homens com infertilidade devido ao
comprometimento desses parâmetros espermáticos.

OBJETIVOS Revisar as alterações dos parâmetros seminais provocadas pela infecção do papilomavírus humano.

METODOLOGIA
Revisão narrativa de literatura feita nas principais bases de dados, como PubMed e Scielo. Foram selecionados artigos de revisão, tanto bibliográfica quanto
sistemática de língua inglesa entre os anos de 2014 e 2020. Os descritores foram: Papiloma vírus humano; Infertilidade masculina; Doença sexualmente
transmissível; Testículo; Parâmetros seminais.

RESULTADOS

Apesar de alguns estudos relatarem a presença de HPV nas células espermáticas humanas, o papel da infecção viral na qualidade seminal permanece não
completamente esclarecido. Diversos mecanismos patogênicos são propostos para explicar o efeito da infecção seminal. Os vírions do HPV levam a um
comprometimento significativo dos parâmetros espermáticos, sobretudo na redução da motilidade, afetando a fertilidade masculina. Isso tem sido explicado pela
presença de anticorpos antiespermatozoides (ASA), interferindo diretamente na motilidade dos espermatozoides e na ligação espermatozóide-oócito. A maior
prevalência de ASAs no fluido seminal de homens infectados pelo HPV leva a especular que o comprometimento dessa motilidade pode ser explicado através de um
mecanismo imunológico, porém ainda não claramente compreendido. Além disso há uma disfunção glandular relacionada ao distúrbio da próstata, podendo mudar a
proporção de fluidos secretados tanto da própria próstata quanto das vesículas seminais, juntamente com uma taxa reduzida de integridade do DNA do esperma.

CONCLUSOES
Os efeitos da infecção pelo HPV refletem diretamente no sêmen, com a diminuição na contagem celular, aumento nos níveis de anticorpos anti-espermatozoides,
alterações da morfologia, pH e principalmente na motilidade espermática. Essas alterações ainda não foram completamente elucidadas, portanto, é necessário que
mais estudos sejam realizados a fim de esclarecer o real motivo da alteração dos parâmetros seminais.
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is associated with poor sperm progressive motility and a high sperm DNA fragmentation index in infertile men. Human Reproduction, [S. l.], v. 34, p. 209-217, 4 dez.
2018. DOI 10.1093/humrep/dey348. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30517657/. Acesso em: 30 set. 2020. 5. M, M et al. Significant Correlation
between High-Risk HPV DNA in Semen and Impairment of Sperm Quality in Infertile Men. International Journal of Fertility and Sterility , [S. l.], p. 306-309, 12 mar.
2018. DOI 10.22074/ijfs.2019.5421. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30291691/. Acesso em: 1 out. 2020. 6. Jersoviene V, Gudleviciene Z, Rimiene R,
et al. Human Papillomavirus and Infertility. Medicina (Kaunas) [Internet]. 2019 Jul 15 [cited 2020 Apr 8]:377. DOI 10.3390/medicina55070377. Available:
from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6681313/ 7. F C, et al. HPV-DNA sperm infection andinfertility: from a systematicliterature review to a
possibleclinical management proposal. American Society of Andrology and European Academy of Andrology [Internet]. 2014 Sep 01 [cited 2020 Oct 3]:163–173. DOI
10.1111/andr.284. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25270519/.
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Valeria Castilho Onofrio

TITULO
DETECÇÃO DE PATÓGENOS DOS GÊNEROS ANAPLASMA, MYCOPLASMA E RANGELIA EM CÃES CAPTURADOS PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ)
DA CIDADE DE MARABÁ-PA

INTRODUCAO

A interação homem-animal tem se intensificado no decorrer dos anos e consequentemente, o aumento na transmissão de patógenos. O aumento no interesse por
carrapatos de animais domésticos se deve as doenças emergentes e reermegentes por eles transmitidas. O cão exerce um importante papel na cadeia de
transmissão dos patógenos ao homem. No município de Marabá, PA, é grande o número de abandonos de animais, que por não receberem nenhum tratamento
acabam se tornando um risco para os outros que transitam entre o domicílio e as ruas. Muitos cães acabam sendo recolhidos ou abandonados no Centro de Controle
de Zoonoses do município. Mediante essa problemática, ressaltamos a importância da investigação nos animais recolhidos e atendidos pelo CCZ, sobre a presença
de ectoparasitos e agentes por eles transmitidos. Principalmente os carrapatos, vetores de patógenos para os cães, como os hemoparasitas dos gêneros
Anaplasma, Mycoplasma e Rangelia, causadores de importantes doenças.

OBJETIVOS
Investigar, através de métodos moleculares, a presença de hemoparasitas dos gêneros Anaplasma, Mycoplasma e Rangelia em cães recolhidos ou atendidos pelo
CCZ da cidade de Marabá-PA

METODOLOGIA
As amostras sanguíneas utilizadas neste estudo são provenientes daquelas colhidas para um projeto de mestrado (CEUA-UNISA protocolo nº 41/2017). As amostras
foram colhidas de 96 cães recebidos ou atendidos no CCZ do município. Os animais eram provenientes de cinco distritos urbanos da cidade de Marabá, PA. As
amostras foram processadas e o DNA analisado para A. platys, Mycoplasma spp. e R. vitalli através de RT-PCR.

RESULTADOS

Para cada um dos cinco distritos houve pelo menos um caso positivo para os patógenos investigados. Das 96 amostras testadas, 29,16% apresentaram pelo menos
um dos três patógenos, enquanto em 2,08% foi detectada co-infecção por A. platys e Mycoplasma spp. Do total de animais infectados, 13,5% foram positivos para A.
platys e 15,62% para Mycoplasma spp. Nenhuma das amostras foi positiva para R. vitalli. Anaplasma platys foi o único encontrado em cães dos cinco distritos,
indicando ampla distribuição em área urbana. Este é o primeiro registro de A. platys e Mycoplasma spp. para o município de Marabá e o sudeste do Estado do Pará.

CONCLUSOES
Embora um estudo inicial, os registros de A. platys e Micoplasma spp. são um alerta para a necessidade de mais estudos no município, sobre hemoparasitas
causadores de doenças em cães. Rangelia vitalli não foi encontrada, possivelmente devido à ausência do seu vetor, encontrado em Mata Atlântica. Este estudo
poderá contribuir nas medidas de detecção, prevenção e controle dessas hemoparasitoses no município.

REFERENCIAS

DANTAS-TORRES F. 2008. Canine vector-borne diseases in Brazil. Parasites (#38) Vectors, 1: 1756-3305. SOARES JF, COSTA FB, GIROTTO-SOARES A, et al. 2018.
Evaluation of the vector competence of six ixodid tick species for Rangelia vitalii (Apicomplexa, Piroplasmorida), the agent of canine rangeliosis. Ticks and Tick-borne
Diseases, 9: 1221-1234. TASKER S, HELPS CR, DAY MJ, et al. 2003. Use of Real-Time PCR to Detect and Quantify Mycoplasma haemofelis and "Candidatus
Mycoplasma haemominutum" DNA. Journal of Clinical Microbiology, 41 (1): 439-441.
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Valeria Castilho Onofrio

TITULO
DETECÇÃO DE PATÓGENOS DOS GÊNEROS ANAPLASMA, MYCOPLASMA E RANGELIA EM CÃES CAPTURADOS PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ)
DA CIDADE DE MARABÁ-PA

INTRODUCAO

A interação homem-animal tem se intensificado no decorrer dos anos e consequentemente, o aumento na transmissão de patógenos. O aumento no interesse por
carrapatos de animais domésticos se deve as doenças emergentes e reermegentes por eles transmitidas. O cão exerce um importante papel na cadeia de
transmissão dos patógenos ao homem. No município de Marabá, PA, é grande o número de abandonos de animais, que por não receberem nenhum tratamento
acabam se tornando um risco para os outros que transitam entre o domicílio e as ruas. Muitos cães acabam sendo recolhidos ou abandonados no Centro de Controle
de Zoonoses do município. Mediante essa problemática, ressaltamos a importância da investigação nos animais recolhidos e atendidos pelo CCZ, sobre a presença
de ectoparasitos e agentes por eles transmitidos. Principalmente os carrapatos, vetores de patógenos para os cães, como os hemoparasitas dos gêneros
Anaplasma, Mycoplasma e Rangelia, causadores de importantes doenças.

OBJETIVOS
Investigar, através de métodos moleculares, a presença de hemoparasitas dos gêneros Anaplasma, Mycoplasma e Rangelia em cães recolhidos ou atendidos pelo
CCZ da cidade de Marabá-PA

METODOLOGIA
As amostras sanguíneas utilizadas neste estudo são provenientes daquelas colhidas para um projeto de mestrado (CEUA-UNISA protocolo nº 41/2017). As amostras
foram colhidas de 96 cães recebidos ou atendidos no CCZ do município. Os animais eram provenientes de cinco distritos urbanos da cidade de Marabá, PA. As
amostras foram processadas e o DNA analisado para A. platys, Mycoplasma spp. e R. vitalli através de RT-PCR.

RESULTADOS

Para cada um dos cinco distritos houve pelo menos um caso positivo para os patógenos investigados. Das 96 amostras testadas, 29,16% apresentaram pelo menos
um dos três patógenos, enquanto em 2,08% foi detectada co-infecção por A. platys e Mycoplasma spp. Do total de animais infectados, 13,5% foram positivos para A.
platys e 15,62% para Mycoplasma spp. Nenhuma das amostras foi positiva para R. vitalli. Anaplasma platys foi o único encontrado em cães dos cinco distritos,
indicando ampla distribuição em área urbana. Este é o primeiro registro de A. platys e Mycoplasma spp. para o município de Marabá e o sudeste do Estado do Pará.

CONCLUSOES
Embora um estudo inicial, os registros de A. platys e Micoplasma spp. são um alerta para a necessidade de mais estudos no município, sobre hemoparasitas
causadores de doenças em cães. Rangelia vitalli não foi encontrada, possivelmente devido à ausência do seu vetor, encontrado em Mata Atlântica. Este estudo
poderá contribuir nas medidas de detecção, prevenção e controle dessas hemoparasitoses no município.

REFERENCIAS

DANTAS-TORRES F. 2008. Canine vector-borne diseases in Brazil. Parasites (#38) Vectors, 1: 1756-3305. SOARES JF, COSTA FB, GIROTTO-SOARES A, et al. 2018.
Evaluation of the vector competence of six ixodid tick species for Rangelia vitalii (Apicomplexa, Piroplasmorida), the agent of canine rangeliosis. Ticks and Tick-borne
Diseases, 9: 1221-1234. TASKER S, HELPS CR, DAY MJ, et al. 2003. Use of Real-Time PCR to Detect and Quantify Mycoplasma haemofelis and "Candidatus
Mycoplasma haemominutum" DNA. Journal of Clinical Microbiology, 41 (1): 439-441.
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Valeria Castilho Onofrio

TITULO
DETECÇÃO DE PATÓGENOS DOS GÊNEROS ANAPLASMA, MYCOPLASMA E RANGELIA EM CÃES CAPTURADOS PELO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ)
DA CIDADE DE MARABÁ-PA

INTRODUCAO

A interação homem-animal tem se intensificado no decorrer dos anos e consequentemente, o aumento na transmissão de patógenos. O aumento no interesse por
carrapatos de animais domésticos se deve as doenças emergentes e reermegentes por eles transmitidas. O cão exerce um importante papel na cadeia de
transmissão dos patógenos ao homem. No município de Marabá, PA, é grande o número de abandonos de animais, que por não receberem nenhum tratamento
acabam se tornando um risco para os outros que transitam entre o domicílio e as ruas. Muitos cães acabam sendo recolhidos ou abandonados no Centro de Controle
de Zoonoses do município. Mediante essa problemática, ressaltamos a importância da investigação nos animais recolhidos e atendidos pelo CCZ, sobre a presença
de ectoparasitos e agentes por eles transmitidos. Principalmente os carrapatos, vetores de patógenos para os cães, como os hemoparasitas dos gêneros
Anaplasma, Mycoplasma e Rangelia, causadores de importantes doenças.

OBJETIVOS
Investigar, através de métodos moleculares, a presença de hemoparasitas dos gêneros Anaplasma, Mycoplasma e Rangelia em cães recolhidos ou atendidos pelo
CCZ da cidade de Marabá-PA

METODOLOGIA
As amostras sanguíneas utilizadas neste estudo são provenientes daquelas colhidas para um projeto de mestrado (CEUA-UNISA protocolo nº 41/2017). As amostras
foram colhidas de 96 cães recebidos ou atendidos no CCZ do município. Os animais eram provenientes de cinco distritos urbanos da cidade de Marabá, PA. As
amostras foram processadas e o DNA analisado para A. platys, Mycoplasma spp. e R. vitalli através de RT-PCR.

RESULTADOS

Para cada um dos cinco distritos houve pelo menos um caso positivo para os patógenos investigados. Das 96 amostras testadas, 29,16% apresentaram pelo menos
um dos três patógenos, enquanto em 2,08% foi detectada co-infecção por A. platys e Mycoplasma spp. Do total de animais infectados, 13,5% foram positivos para A.
platys e 15,62% para Mycoplasma spp. Nenhuma das amostras foi positiva para R. vitalli. Anaplasma platys foi o único encontrado em cães dos cinco distritos,
indicando ampla distribuição em área urbana. Este é o primeiro registro de A. platys e Mycoplasma spp. para o município de Marabá e o sudeste do Estado do Pará.

CONCLUSOES
Embora um estudo inicial, os registros de A. platys e Micoplasma spp. são um alerta para a necessidade de mais estudos no município, sobre hemoparasitas
causadores de doenças em cães. Rangelia vitalli não foi encontrada, possivelmente devido à ausência do seu vetor, encontrado em Mata Atlântica. Este estudo
poderá contribuir nas medidas de detecção, prevenção e controle dessas hemoparasitoses no município.

REFERENCIAS

DANTAS-TORRES F. 2008. Canine vector-borne diseases in Brazil. Parasites (#38) Vectors, 1: 1756-3305. SOARES JF, COSTA FB, GIROTTO-SOARES A, et al. 2018.
Evaluation of the vector competence of six ixodid tick species for Rangelia vitalii (Apicomplexa, Piroplasmorida), the agent of canine rangeliosis. Ticks and Tick-borne
Diseases, 9: 1221-1234. TASKER S, HELPS CR, DAY MJ, et al. 2003. Use of Real-Time PCR to Detect and Quantify Mycoplasma haemofelis and "Candidatus
Mycoplasma haemominutum" DNA. Journal of Clinical Microbiology, 41 (1): 439-441.
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TITULO
O CONHECIMENTO SOBRE AS DOENÇAS INFECCIOSAS E PLANEJAMENTO FAMILIAR DAS MULHERES USUÁRIAS DA ONG CASA DOS SONHOS, SANTA RITA,
PARAÍBA

INTRODUCAO

As infecções sexualmente transmissíveis constituem um problema de saúde pública a nível mundial, com um peso socioeconômico crescente, não só pelo elevado
número de pessoas infectadas e pelo aumento da incidência, mas sobretudo as consequências a nível da saúde sexual, reprodutiva e materno-fetal. Além disso, o
reaparecimento de casos de doenças imunopreveníveis, consideradas sob controle no território nacional, exige uma discussão no país sobre o fortalecimento e
articulação de ações públicas para a melhora da cobertura vacinal, uma vez que a sua queda corrobora para o aumento do número dessas doenças, como Sarampo,
Caxumba, Rubéola, Difteria etc. Outro tópico importante relacionada à saúde da mulher é o planejamento familiar, garantido, por lei, o direito à autonomia e igualdade
de gênero, e assim, uma adequada saúde sexual e reprodutiva.

OBJETIVOS Estudar o conhecimento sobre doenças infecciosas e planejamento familiar das usuárias da ONG Casa dos Sonhos - PB.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, no período de 2019 a 2020. As ações foram direcionadas às mulheres
usuárias da ONG Casa dos Sonhos, na comunidade do Assentamento da Boa Vista, no município de Santa Rita, Paraíba. Os critérios de inclusão envolviam usuárias
adultas, a partir de 14 anos, que frequentam a ONG, parentes das crianças atendidas e colaboradores. As usuárias que não assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido ou que mesmo após assinarem preferiram desistir da atividade de pesquisa, foram excluídas. Foram feitas palestras de educação em saúde,
oficinas, avaliação do aprendizado através de questionários, orientações sobre doenças infecciosas e planejamento familiar. Além disso, a carteira de vacinação foi
avaliada com respectivas orientações e recomendações de futuras necessidades vacinais. Por fim, foram elaborados roteiros e vídeos informativos, baseado nas
dúvidas que surgiram posteriormente a primeira intervenção, com o objetivo de saná-las e dar continuidade a construção de conhecimento da população. Dentre os
materiais necessários, destacaram-se itens de papelaria, exemplares dos métodos anticoncepcionais, carteira de vacinação, câmera, imagens de infecções
sexualmente transmissíveis, de sistemas reprodutores e de doenças imunopreveníveis.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 114 mulheres com idades entre 14 e 79 anos. Os principais resultados foram que 65,8% das mulheres não usavam preservativos em suas
relações sexuais; 51,8% desconheciam o que era infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV); 68,5% responderam não desejarem ter filhos, e 76,3% não tomavam
pílula anticoncepcional. Um dado questionável é quanto ao calendário vacinal, no qual 50% responderam estar completo, mesmo ao relatar que há muitos anos não
se vacinam, além de identificar as referências da região, em relação à baixa cobertura vacinal.

CONCLUSOES

Concluímos que há uma grande desinformação das mulheres entrevistadas sobre os conhecimentos básicos das temáticas abordadas. A promoção de Educação
em Saúde possibilitou que as mesmas obtivessem informações, empoderando-as a partir do conhecimento adquirido. Entretanto, a região ainda é desassistida,
sendo necessário a ampliação e fortalecimento de políticas públicas com intervenção do Estado, para o desenvolvimento de ações que supram a necessidade de
educação e saúde daquela população.

REFERENCIAS
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TITULO
O CONHECIMENTO SOBRE AS DOENÇAS INFECCIOSAS E PLANEJAMENTO FAMILIAR DAS MULHERES USUÁRIAS DA ONG CASA DOS SONHOS, SANTA RITA,
PARAÍBA

INTRODUCAO

As infecções sexualmente transmissíveis constituem um problema de saúde pública a nível mundial, com um peso socioeconômico crescente, não só pelo elevado
número de pessoas infectadas e pelo aumento da incidência, mas sobretudo as consequências a nível da saúde sexual, reprodutiva e materno-fetal. Além disso, o
reaparecimento de casos de doenças imunopreveníveis, consideradas sob controle no território nacional, exige uma discussão no país sobre o fortalecimento e
articulação de ações públicas para a melhora da cobertura vacinal, uma vez que a sua queda corrobora para o aumento do número dessas doenças, como Sarampo,
Caxumba, Rubéola, Difteria etc. Outro tópico importante relacionada à saúde da mulher é o planejamento familiar, garantido, por lei, o direito à autonomia e igualdade
de gênero, e assim, uma adequada saúde sexual e reprodutiva.

OBJETIVOS Estudar o conhecimento sobre doenças infecciosas e planejamento familiar das usuárias da ONG Casa dos Sonhos - PB.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, no período de 2019 a 2020. As ações foram direcionadas às mulheres
usuárias da ONG Casa dos Sonhos, na comunidade do Assentamento da Boa Vista, no município de Santa Rita, Paraíba. Os critérios de inclusão envolviam usuárias
adultas, a partir de 14 anos, que frequentam a ONG, parentes das crianças atendidas e colaboradores. As usuárias que não assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido ou que mesmo após assinarem preferiram desistir da atividade de pesquisa, foram excluídas. Foram feitas palestras de educação em saúde,
oficinas, avaliação do aprendizado através de questionários, orientações sobre doenças infecciosas e planejamento familiar. Além disso, a carteira de vacinação foi
avaliada com respectivas orientações e recomendações de futuras necessidades vacinais. Por fim, foram elaborados roteiros e vídeos informativos, baseado nas
dúvidas que surgiram posteriormente a primeira intervenção, com o objetivo de saná-las e dar continuidade a construção de conhecimento da população. Dentre os
materiais necessários, destacaram-se itens de papelaria, exemplares dos métodos anticoncepcionais, carteira de vacinação, câmera, imagens de infecções
sexualmente transmissíveis, de sistemas reprodutores e de doenças imunopreveníveis.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 114 mulheres com idades entre 14 e 79 anos. Os principais resultados foram que 65,8% das mulheres não usavam preservativos em suas
relações sexuais; 51,8% desconheciam o que era infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV); 68,5% responderam não desejarem ter filhos, e 76,3% não tomavam
pílula anticoncepcional. Um dado questionável é quanto ao calendário vacinal, no qual 50% responderam estar completo, mesmo ao relatar que há muitos anos não
se vacinam, além de identificar as referências da região, em relação à baixa cobertura vacinal.

CONCLUSOES

Concluímos que há uma grande desinformação das mulheres entrevistadas sobre os conhecimentos básicos das temáticas abordadas. A promoção de Educação
em Saúde possibilitou que as mesmas obtivessem informações, empoderando-as a partir do conhecimento adquirido. Entretanto, a região ainda é desassistida,
sendo necessário a ampliação e fortalecimento de políticas públicas com intervenção do Estado, para o desenvolvimento de ações que supram a necessidade de
educação e saúde daquela população.
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TITULO
O CONHECIMENTO SOBRE AS DOENÇAS INFECCIOSAS E PLANEJAMENTO FAMILIAR DAS MULHERES USUÁRIAS DA ONG CASA DOS SONHOS, SANTA RITA,
PARAÍBA

INTRODUCAO

As infecções sexualmente transmissíveis constituem um problema de saúde pública a nível mundial, com um peso socioeconômico crescente, não só pelo elevado
número de pessoas infectadas e pelo aumento da incidência, mas sobretudo as consequências a nível da saúde sexual, reprodutiva e materno-fetal. Além disso, o
reaparecimento de casos de doenças imunopreveníveis, consideradas sob controle no território nacional, exige uma discussão no país sobre o fortalecimento e
articulação de ações públicas para a melhora da cobertura vacinal, uma vez que a sua queda corrobora para o aumento do número dessas doenças, como Sarampo,
Caxumba, Rubéola, Difteria etc. Outro tópico importante relacionada à saúde da mulher é o planejamento familiar, garantido, por lei, o direito à autonomia e igualdade
de gênero, e assim, uma adequada saúde sexual e reprodutiva.

OBJETIVOS Estudar o conhecimento sobre doenças infecciosas e planejamento familiar das usuárias da ONG Casa dos Sonhos - PB.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, no período de 2019 a 2020. As ações foram direcionadas às mulheres
usuárias da ONG Casa dos Sonhos, na comunidade do Assentamento da Boa Vista, no município de Santa Rita, Paraíba. Os critérios de inclusão envolviam usuárias
adultas, a partir de 14 anos, que frequentam a ONG, parentes das crianças atendidas e colaboradores. As usuárias que não assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido ou que mesmo após assinarem preferiram desistir da atividade de pesquisa, foram excluídas. Foram feitas palestras de educação em saúde,
oficinas, avaliação do aprendizado através de questionários, orientações sobre doenças infecciosas e planejamento familiar. Além disso, a carteira de vacinação foi
avaliada com respectivas orientações e recomendações de futuras necessidades vacinais. Por fim, foram elaborados roteiros e vídeos informativos, baseado nas
dúvidas que surgiram posteriormente a primeira intervenção, com o objetivo de saná-las e dar continuidade a construção de conhecimento da população. Dentre os
materiais necessários, destacaram-se itens de papelaria, exemplares dos métodos anticoncepcionais, carteira de vacinação, câmera, imagens de infecções
sexualmente transmissíveis, de sistemas reprodutores e de doenças imunopreveníveis.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 114 mulheres com idades entre 14 e 79 anos. Os principais resultados foram que 65,8% das mulheres não usavam preservativos em suas
relações sexuais; 51,8% desconheciam o que era infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV); 68,5% responderam não desejarem ter filhos, e 76,3% não tomavam
pílula anticoncepcional. Um dado questionável é quanto ao calendário vacinal, no qual 50% responderam estar completo, mesmo ao relatar que há muitos anos não
se vacinam, além de identificar as referências da região, em relação à baixa cobertura vacinal.

CONCLUSOES

Concluímos que há uma grande desinformação das mulheres entrevistadas sobre os conhecimentos básicos das temáticas abordadas. A promoção de Educação
em Saúde possibilitou que as mesmas obtivessem informações, empoderando-as a partir do conhecimento adquirido. Entretanto, a região ainda é desassistida,
sendo necessário a ampliação e fortalecimento de políticas públicas com intervenção do Estado, para o desenvolvimento de ações que supram a necessidade de
educação e saúde daquela população.

REFERENCIAS
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TITULO FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM HOMENS ADULTOS ATENDIDOS PELO PROJETO “PRA CONTINUAR SONHANDO”

INTRODUCAO

A saúde coletiva e a educação em saúde relacionam-se intimamente. O princípio de se educar para saúde e para o ambiente parte da hipótese de que vários
problemas de saúde são resultantes da precária situação educacional da população, carecendo, portanto, de medidas educativas, bem como de orientações,
incentivo a continuar seu acompanhamento médico. Com relação à saúde do homem adulto pode-se destacar doenças, agravos e condições de saúde importantes,
dentre elas as doenças crônicas não transmissíveis, suas causas e consequências.

OBJETIVOS
Estudar fatores de risco para doença cardiovascular entre homens adultos usuários da ONG Casa dos Sonhos, Santa Rita, Paraíba, atendidos pelo Projeto Pra
Continuar Sonhando.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, contemporâneo. Teve como abordagem quantitativa e qualitativa, sendo a
coleta de dados foi realizada através de questionários após de sessões educação em saúde em grupo.

RESULTADOS

Foram entrevistados 18 homens adultos, com idades entre 20 e 74 anos, cuja média aritmética foi de 41,2 e a mediana de 42,5 anos. Declararam-se pardos 72%,
enquanto 17% se declararam negros e 11% brancos. Sobre a escolaridade, 5,55% não são escolarizados, 61% possuem fundamental incompleto, 11% possuem o
ensino fundamental completo, 5% possuem ensino médio incompleto e 16% possuem ensino médio completo.Em relação ao diagnóstico nutricional pelo índice de
massa corpórea, 47% estavam com sobrepeso, 40% normais e 13% com obesidade. Além disso, 47% deles possuem hipertensão arterial, 29% apresentam pré-
hipertensão arterial e 24% deles possuem pressão arterial normal. Sobre o risco cardiovascular de acordo com a circunferência abdominal, 43% deles possuem baixo
risco e 56% possuem risco aumento. Observou-se também a carência de informações dessa população sobre as causas e consequências dos fatores de risco para
doença cardiovascular. A população masculina de Santa Rita ainda possui muitos preconceitos em relação ao cuidado próprio. Foram poucos os homens que
buscaram ajuda, comparada com a população feminina. Com a nossa intervenção, conseguimos levar informações importantes a essa população e sanar várias
dúvidas presentes. Visto ser uma região desassistida, que vive em extrema pobreza e vulnerabilidade social, ações em saúde viabilizadas por projetos de extensão,
principalmente associados a pesquisas científicas, contribuem não só para a formação acadêmica, mas como benefícios à população atendida.

CONCLUSOES
Portanto, dentre os fatores de risco cardiovascular na população de homens adultos atendidos pelo projeto, destacam-se o excesso de peso, o aumento da
circunferência abdominal e da pressão arterial sistêmica.

REFERENCIAS

1) GAZZINELLI, MF et al. Educação em saúde: conhecimentos, representações sociais e experiências da doença. Cadernos de Saúde Pública, 2005; v. 21, p. 200-206.
2) ARAÚJO, TM; SOUZA, FO; PINHO, PS. Vacinação e fatores associados entre trabalhadores da saúde. Cadernos de Saúde Pública, 2019; v. 35, p. e00169618. 3)
BRASIL, M. S. Política nacional de atenção integral à saúde do homem: princípios e diretrizes. 2008. 4) JULIÃO, GG; WEIGELT, LD. Atenção à saúde do homem em
unidades 152, 2011. 5) OLIVEIRA, MM et al. Estimativa de pessoas com diagnóstico de câncer no Brasil: dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Revista
Brasileira de Epidemiologia, 2015; v. 18, p. 146-157. 6) MALTA, DC et al. Prevalência e fatores associados com hipertensão arterial autorreferida em adultos
brasileiros. Rev. Saúde Pública, 2017; v. 51, n. suppl 1, p1s-11s.
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TITULO FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM HOMENS ADULTOS ATENDIDOS PELO PROJETO “PRA CONTINUAR SONHANDO”

INTRODUCAO

A saúde coletiva e a educação em saúde relacionam-se intimamente. O princípio de se educar para saúde e para o ambiente parte da hipótese de que vários
problemas de saúde são resultantes da precária situação educacional da população, carecendo, portanto, de medidas educativas, bem como de orientações,
incentivo a continuar seu acompanhamento médico. Com relação à saúde do homem adulto pode-se destacar doenças, agravos e condições de saúde importantes,
dentre elas as doenças crônicas não transmissíveis, suas causas e consequências.

OBJETIVOS
Estudar fatores de risco para doença cardiovascular entre homens adultos usuários da ONG Casa dos Sonhos, Santa Rita, Paraíba, atendidos pelo Projeto Pra
Continuar Sonhando.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, contemporâneo. Teve como abordagem quantitativa e qualitativa, sendo a
coleta de dados foi realizada através de questionários após de sessões educação em saúde em grupo.

RESULTADOS

Foram entrevistados 18 homens adultos, com idades entre 20 e 74 anos, cuja média aritmética foi de 41,2 e a mediana de 42,5 anos. Declararam-se pardos 72%,
enquanto 17% se declararam negros e 11% brancos. Sobre a escolaridade, 5,55% não são escolarizados, 61% possuem fundamental incompleto, 11% possuem o
ensino fundamental completo, 5% possuem ensino médio incompleto e 16% possuem ensino médio completo.Em relação ao diagnóstico nutricional pelo índice de
massa corpórea, 47% estavam com sobrepeso, 40% normais e 13% com obesidade. Além disso, 47% deles possuem hipertensão arterial, 29% apresentam pré-
hipertensão arterial e 24% deles possuem pressão arterial normal. Sobre o risco cardiovascular de acordo com a circunferência abdominal, 43% deles possuem baixo
risco e 56% possuem risco aumento. Observou-se também a carência de informações dessa população sobre as causas e consequências dos fatores de risco para
doença cardiovascular. A população masculina de Santa Rita ainda possui muitos preconceitos em relação ao cuidado próprio. Foram poucos os homens que
buscaram ajuda, comparada com a população feminina. Com a nossa intervenção, conseguimos levar informações importantes a essa população e sanar várias
dúvidas presentes. Visto ser uma região desassistida, que vive em extrema pobreza e vulnerabilidade social, ações em saúde viabilizadas por projetos de extensão,
principalmente associados a pesquisas científicas, contribuem não só para a formação acadêmica, mas como benefícios à população atendida.

CONCLUSOES
Portanto, dentre os fatores de risco cardiovascular na população de homens adultos atendidos pelo projeto, destacam-se o excesso de peso, o aumento da
circunferência abdominal e da pressão arterial sistêmica.

REFERENCIAS

1) GAZZINELLI, MF et al. Educação em saúde: conhecimentos, representações sociais e experiências da doença. Cadernos de Saúde Pública, 2005; v. 21, p. 200-206.
2) ARAÚJO, TM; SOUZA, FO; PINHO, PS. Vacinação e fatores associados entre trabalhadores da saúde. Cadernos de Saúde Pública, 2019; v. 35, p. e00169618. 3)
BRASIL, M. S. Política nacional de atenção integral à saúde do homem: princípios e diretrizes. 2008. 4) JULIÃO, GG; WEIGELT, LD. Atenção à saúde do homem em
unidades 152, 2011. 5) OLIVEIRA, MM et al. Estimativa de pessoas com diagnóstico de câncer no Brasil: dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Revista
Brasileira de Epidemiologia, 2015; v. 18, p. 146-157. 6) MALTA, DC et al. Prevalência e fatores associados com hipertensão arterial autorreferida em adultos
brasileiros. Rev. Saúde Pública, 2017; v. 51, n. suppl 1, p1s-11s.
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TITULO FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM HOMENS ADULTOS ATENDIDOS PELO PROJETO “PRA CONTINUAR SONHANDO”

INTRODUCAO

A saúde coletiva e a educação em saúde relacionam-se intimamente. O princípio de se educar para saúde e para o ambiente parte da hipótese de que vários
problemas de saúde são resultantes da precária situação educacional da população, carecendo, portanto, de medidas educativas, bem como de orientações,
incentivo a continuar seu acompanhamento médico. Com relação à saúde do homem adulto pode-se destacar doenças, agravos e condições de saúde importantes,
dentre elas as doenças crônicas não transmissíveis, suas causas e consequências.

OBJETIVOS
Estudar fatores de risco para doença cardiovascular entre homens adultos usuários da ONG Casa dos Sonhos, Santa Rita, Paraíba, atendidos pelo Projeto Pra
Continuar Sonhando.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, contemporâneo. Teve como abordagem quantitativa e qualitativa, sendo a
coleta de dados foi realizada através de questionários após de sessões educação em saúde em grupo.

RESULTADOS

Foram entrevistados 18 homens adultos, com idades entre 20 e 74 anos, cuja média aritmética foi de 41,2 e a mediana de 42,5 anos. Declararam-se pardos 72%,
enquanto 17% se declararam negros e 11% brancos. Sobre a escolaridade, 5,55% não são escolarizados, 61% possuem fundamental incompleto, 11% possuem o
ensino fundamental completo, 5% possuem ensino médio incompleto e 16% possuem ensino médio completo.Em relação ao diagnóstico nutricional pelo índice de
massa corpórea, 47% estavam com sobrepeso, 40% normais e 13% com obesidade. Além disso, 47% deles possuem hipertensão arterial, 29% apresentam pré-
hipertensão arterial e 24% deles possuem pressão arterial normal. Sobre o risco cardiovascular de acordo com a circunferência abdominal, 43% deles possuem baixo
risco e 56% possuem risco aumento. Observou-se também a carência de informações dessa população sobre as causas e consequências dos fatores de risco para
doença cardiovascular. A população masculina de Santa Rita ainda possui muitos preconceitos em relação ao cuidado próprio. Foram poucos os homens que
buscaram ajuda, comparada com a população feminina. Com a nossa intervenção, conseguimos levar informações importantes a essa população e sanar várias
dúvidas presentes. Visto ser uma região desassistida, que vive em extrema pobreza e vulnerabilidade social, ações em saúde viabilizadas por projetos de extensão,
principalmente associados a pesquisas científicas, contribuem não só para a formação acadêmica, mas como benefícios à população atendida.

CONCLUSOES
Portanto, dentre os fatores de risco cardiovascular na população de homens adultos atendidos pelo projeto, destacam-se o excesso de peso, o aumento da
circunferência abdominal e da pressão arterial sistêmica.

REFERENCIAS

1) GAZZINELLI, MF et al. Educação em saúde: conhecimentos, representações sociais e experiências da doença. Cadernos de Saúde Pública, 2005; v. 21, p. 200-206.
2) ARAÚJO, TM; SOUZA, FO; PINHO, PS. Vacinação e fatores associados entre trabalhadores da saúde. Cadernos de Saúde Pública, 2019; v. 35, p. e00169618. 3)
BRASIL, M. S. Política nacional de atenção integral à saúde do homem: princípios e diretrizes. 2008. 4) JULIÃO, GG; WEIGELT, LD. Atenção à saúde do homem em
unidades 152, 2011. 5) OLIVEIRA, MM et al. Estimativa de pessoas com diagnóstico de câncer no Brasil: dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Revista
Brasileira de Epidemiologia, 2015; v. 18, p. 146-157. 6) MALTA, DC et al. Prevalência e fatores associados com hipertensão arterial autorreferida em adultos
brasileiros. Rev. Saúde Pública, 2017; v. 51, n. suppl 1, p1s-11s.
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TITULO O USO OFF LABEL DOS MACROLÍDEOS AZITROMICINA E ERITROMICINA PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM GASTROPARESIA.

INTRODUCAO

A gastroparesia (GP) é um distúrbio no qual há um retardo no esvaziamento gástrico devido a uma diminuição do peristaltismo, fato este que leva a uma redução do
movimento e deslocamento do bolo alimentar, presente no estômago, para o intestino delgado. Existem diversos fármacos procinéticos que são utilizados para o
tratamento deste distúrbio como, por exemplo, domperidona e bromoprida, porém, diversos pacientes não podem ser tratados com tais fármacos. Por isso, os
médico estão tratando a GP com os antimicrobianos macrolídeos azitromicina (AZI) e eritromicina (ERI).

OBJETIVOS Discutir a efetividade do uso off label das AZI e ERI na farmacoterapia de pacientes com GP.

METODOLOGIA
Esta revisão foi realizada através da busca de artigos científicos, publicados entre, 2008 a 2019, obtidos a partir das seguintes bases de dados: PubMed, Scielo,
LILACS e UpToDate usando os seguintes descritores: "Gastroparesis, Erythromycin, Azithromycin". .

RESULTADOS

Diversos fármacos são utilizados para o tratamento da GP e combater os sinais e sintomas relacionados a essa condição clínica, no arsenal farmacológico, são
usados como procinéticos, classicamente, as domperidona e bromoprida, porém, estes fármacos não são indicados para alguns pacientes. Nesse contexto, devido à
eficácia clínica apresentada por outras classes de fármacos como, por exemplo, os macrolídeos AZI e ERI, estes fármacos têm sido frequentemente prescritos para
o tratamento da GP, tendo em vista que as AZI e ERI são capazes de estimular o complexo mioelétrico migratório (MMC) do estômago, sendo que a AZI se mostra
mais segura do que os demais procinéticos disponíveis para o tratamento da GP, inclusive a ERI, devido ao fato de não interagir com as enzimas do citocromo P-450,
ter maior tempo de meia-vida, induzir atividade antral e contrações duodenais, assim como possuir menor probabilidade de causar arritmias cardíacas relacionadas
ao prolongamento do intervalo QT.

CONCLUSOES
As ERI e AZI são muito utilizadas como fármacos procinéticos alternativos e adequados combater os sinais e sintomas de pacientes com GP, mas a AZI se destaca
por ser um fármaco capaz de trazer importantes benefícios, assim como diminuir os riscos de arritmias cardíacas e interações medicamentosas quando comparado
aos demais procinéticos disponíveis para uso clínico.

REFERENCIAS

1. Sutera L, Dominguez LJ, Belvedere M, et al. Azithromycin in an older woman with diabetic gastroparesis. Am J Ther.2008 jan; 15(1): 85-88.
doi:10.1097/MJT.0b013e31814daff6. 2. Larson JM, Tavakkoli A, Drane WE, Toskes PP, Moshiree B. Advantages of azithromycin over erythromycin in improving the
gastric emptying half-time in adult patients with gastroparesis. J Neurogastroenterol Motil. 2010 oct; 16(4): 407-413. doi:10.5056/jnm.2010.16.4.407. 3. Chini P,
Toskes PP, Waseem S, Hou W, McDonald R, Moshiree B. Effect of azithromycin on small bowel motility in patients with gastrointestinal dysmotility. Scand J
Gastroenterol. 2012 apr; 47(4): 422-427. doi:10.3109/00365521.2012.654402 4. Potter TG, Snider KR. Azithromycin for the treatment of gastroparesis. Ann
Pharmacother. 2013 mar; 47(3):411-415. doi:10.1345/aph.1R541 5. Camilleri, Michael. Treatment of gastroparesis. In: Nicholas J Talley. UpToDate. Waltham; 2020.

Página 1229



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11968 Medicina 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3775780 - ISABELLA MARCOS CENNI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cintia Leci Rodrigues Rosa Kazuye Koda D Amaral

TITULO ANÁLISE DOS ÓBITOS POR COVID-19 COM O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, SÃO PAULO-SP.

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Aproximadamente 80% dos casos confirmados de COVID-19 são ligeiros ou assintomáticos, com boa evolução e recuperação. Entretanto, 15% das infecções são
graves, com agravamento súbito e, em 5% dos casos, necessita-se de ventilação assistida, podendo evoluir a óbito. O primeiro caso notificado no Município de São
Paulo (MSP) foi em 26/02/2020. O conceito de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é composto por três dimensões de três dimensões de desenvolvimento
(longevidade, educação e renda). O IDH no MSP variou de 0,961 no DA Moema e 0,701 no Marsilac.

OBJETIVOS
Estudar o impacto da COVID-19 na cidade de São Paulo, a partir da análise dos óbitos por COVID-19, associando-os ao IDH dos respectivos Distritos Administrativos
(DA).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, com pesquisa desde o primeiro caso confirmado de COVID-19 na cidade de São Paulo, em 26/02/2020, até 31/08/2020, por DA de
residência, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), relacionando-os com Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). A análise será feita através de comparação dos óbitos por COVID-19 nos respectivos DA e o IDH, calculando o risco de morrer pelos
indicadores de mortalidade.

RESULTADOS
Até 31/08/2020, existiam 295.435 casos e 11.382 óbitos por COVID-19 no Município de São Paulo. Dentre os menores IDH dos DA do Município de São Paulo,
destacaram-se os DA Sapopemba (IDH 0,786; 355 óbitos), Grajaú (IDH 0,754; 286 óbitos), Brasilândia (IDH 0,769; 311 óbitos), Jardim Ângela (IDH 0,751; 291 óbitos)
e Capão Redondo (0,782; 278 óbitos) em relação ao número de óbitos por COVID-19 até 31/08/2020.

CONCLUSOES

A partir da análise dos óbitos por COVID-19, por DA de residência, associado ao IDH, observou-se maior número de óbitos em DA com os menores IDH do Município.
Assim, as maiores taxas de óbito por COVID-19 confirmadas no MSP foram registradas nos DA Sapopemba, Grajaú, Brasilândia, Jardim Ângela e Capão Redondo,
demonstrando desigualdade na incidência da doença. Evidenciou o impacto da doença em populações negligenciadas e/ou em situação de vulnerabilidade
econômica e exclusão social.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção Primária à Saúde (SAPS). Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à
saúde atualização da Versão9. Brasília-DF; 2020 mai. 30p. 2. Secretaria Municipal da Sau(#38)#769;de (SP). COVID-19 Relato(#38)#769;rio Situacional. [acesso em
09 jun 2020] Disponi(#38)#769;vel em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/COVI D19_Relatorio_SItuacional_SMS_20200529.pdf. 3.
Secretaria Municipal da Saúde (SP). Coordenadoria de Vigilância em Saúde. SIVEP GRIPE/DVE. Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/RCOVID19/covid19.def
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TITULO ANÁLISE DOS ÓBITOS POR COVID-19 COM O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, SÃO PAULO-SP.

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Aproximadamente 80% dos casos confirmados de COVID-19 são ligeiros ou assintomáticos, com boa evolução e recuperação. Entretanto, 15% das infecções são
graves, com agravamento súbito e, em 5% dos casos, necessita-se de ventilação assistida, podendo evoluir a óbito. O primeiro caso notificado no Município de São
Paulo (MSP) foi em 26/02/2020. O conceito de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é composto por três dimensões de três dimensões de desenvolvimento
(longevidade, educação e renda). O IDH no MSP variou de 0,961 no DA Moema e 0,701 no Marsilac.

OBJETIVOS
Estudar o impacto da COVID-19 na cidade de São Paulo, a partir da análise dos óbitos por COVID-19, associando-os ao IDH dos respectivos Distritos Administrativos
(DA).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, com pesquisa desde o primeiro caso confirmado de COVID-19 na cidade de São Paulo, em 26/02/2020, até 31/08/2020, por DA de
residência, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), relacionando-os com Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). A análise será feita através de comparação dos óbitos por COVID-19 nos respectivos DA e o IDH, calculando o risco de morrer pelos
indicadores de mortalidade.

RESULTADOS
Até 31/08/2020, existiam 295.435 casos e 11.382 óbitos por COVID-19 no Município de São Paulo. Dentre os menores IDH dos DA do Município de São Paulo,
destacaram-se os DA Sapopemba (IDH 0,786; 355 óbitos), Grajaú (IDH 0,754; 286 óbitos), Brasilândia (IDH 0,769; 311 óbitos), Jardim Ângela (IDH 0,751; 291 óbitos)
e Capão Redondo (0,782; 278 óbitos) em relação ao número de óbitos por COVID-19 até 31/08/2020.

CONCLUSOES

A partir da análise dos óbitos por COVID-19, por DA de residência, associado ao IDH, observou-se maior número de óbitos em DA com os menores IDH do Município.
Assim, as maiores taxas de óbito por COVID-19 confirmadas no MSP foram registradas nos DA Sapopemba, Grajaú, Brasilândia, Jardim Ângela e Capão Redondo,
demonstrando desigualdade na incidência da doença. Evidenciou o impacto da doença em populações negligenciadas e/ou em situação de vulnerabilidade
econômica e exclusão social.

REFERENCIAS

REFERÊNCIAS: 1. Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção Primária à Saúde (SAPS). Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à
saúde atualização da Versão9. Brasília-DF; 2020 mai. 30p. 2. Secretaria Municipal da Sau(#38)#769;de (SP). COVID-19 Relato(#38)#769;rio Situacional. [acesso em
09 jun 2020] Disponi(#38)#769;vel em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/COVI D19_Relatorio_SItuacional_SMS_20200529.pdf. 3.
Secretaria Municipal da Saúde (SP). Coordenadoria de Vigilância em Saúde. SIVEP GRIPE/DVE. Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/RCOVID19/covid19.def
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TITULO ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA ENTRE AS COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O câncer de mama é uma neoplasia que se destaca em incidência, prevalência e taxas de morbimortalidade em nosso país. O rastreamento e o diagnóstico precoce
são estratégias capazes de modificar o curso da doença, cujo tratamento deve ser individualizado. É nosso dever incentivar o conhecimento, orientar a prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de mama às mulheres. Neste caso, surge o interesse em exercer essa função social e modificadora de realidade na comunidade
acadêmica.

OBJETIVOS Avaliar aspectos relevantes sobre a detecção precoce do câncer de mama entre as colaboradoras da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, da população de mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro,
Campus Interlagos, com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados a partir de questionários confeccionados exclusivamente para esta avaliação.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 37 mulheres a respeito do conhecimento e a experiência com sobre o câncer de mama. Dessas, 11 (29%) consultam anualmente o médico, e 18
(48%) delas consultam anualmente o ginecologista. No entanto, 3 (8%) participantes negam consultas a qualquer médico, o que é preocupante pela falta de
seguimento clínico. Das pacientes que já foram ou têm o costume de ir em um médico da especialidade ginecologia, 14 (41%) responderam que nunca tiveram suas
mamas examinadas durante a consulta, e 20 (59%) responderam já foram examinadas. Sendo que o correto seria o exame em todas as consultas, de todas as
mulheres. Ao serem questionadas, 23 pacientes (62%) falaram que sabem fazer o autoexame, 28 (75%) delas sabem o que é câncer de mama, mas somente 20 (54%)
delas quando vão ao médico, esse realiza o exame clínico das mamas durante a consulta. Por fim 24 (64%) das mulheres relata realizar o autoexame das mamas, e
97% delas acha importante a realização do mesmo. Ao todo 13 (35%) entrevistadas procuraram o médico ao achar alguma anormalidade nas mamas, dessas 7
mulheres apresentam nódulos (18%), sendo 6 (85%) na mama esquerda. Somente 2 (5%) entrevistadas relataram saída de secreção de suas mamas alguma vez na
vida, e as duas relataram ser do mesmo aspecto com saída espontânea e de coloração transparente. Além disso, 21 (56%) mulheres alegaram que sentem dor nas
mamas, principalmente no período pré-menstrual, sendo um achado possivelmente situacional devido ao ciclo hormonal. Oito (21%) mulheres, após investigação
mamária, tiveram diagnóstico de benignidade e uma (3%), de malignidade.

CONCLUSOES

Portanto, infere-se que a maioria deste grupo de mulheres colaboradoras das Universidade Santo Amaro consulta médico generalista ou especialista; porém, não são
todas que tiveram suas mamas examinadas em alguma consulta, grande parte das mulheres realiza o autoexame das mamas e algumas delas com diagnóstico de
benignidade. Os aspectos relevantes associados à detecção precoce do câncer de mama devem ser investigados em populações específicas, procedimento que
neste estudo foi viabilizado pela iniciativa de pesquisa científica.

REFERENCIAS
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Leonardo de Souza Piber

TITULO ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA ENTRE AS COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O câncer de mama é uma neoplasia que se destaca em incidência, prevalência e taxas de morbimortalidade em nosso país. O rastreamento e o diagnóstico precoce
são estratégias capazes de modificar o curso da doença, cujo tratamento deve ser individualizado. É nosso dever incentivar o conhecimento, orientar a prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de mama às mulheres. Neste caso, surge o interesse em exercer essa função social e modificadora de realidade na comunidade
acadêmica.

OBJETIVOS Avaliar aspectos relevantes sobre a detecção precoce do câncer de mama entre as colaboradoras da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, da população de mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro,
Campus Interlagos, com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados a partir de questionários confeccionados exclusivamente para esta avaliação.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 37 mulheres a respeito do conhecimento e a experiência com sobre o câncer de mama. Dessas, 11 (29%) consultam anualmente o médico, e 18
(48%) delas consultam anualmente o ginecologista. No entanto, 3 (8%) participantes negam consultas a qualquer médico, o que é preocupante pela falta de
seguimento clínico. Das pacientes que já foram ou têm o costume de ir em um médico da especialidade ginecologia, 14 (41%) responderam que nunca tiveram suas
mamas examinadas durante a consulta, e 20 (59%) responderam já foram examinadas. Sendo que o correto seria o exame em todas as consultas, de todas as
mulheres. Ao serem questionadas, 23 pacientes (62%) falaram que sabem fazer o autoexame, 28 (75%) delas sabem o que é câncer de mama, mas somente 20 (54%)
delas quando vão ao médico, esse realiza o exame clínico das mamas durante a consulta. Por fim 24 (64%) das mulheres relata realizar o autoexame das mamas, e
97% delas acha importante a realização do mesmo. Ao todo 13 (35%) entrevistadas procuraram o médico ao achar alguma anormalidade nas mamas, dessas 7
mulheres apresentam nódulos (18%), sendo 6 (85%) na mama esquerda. Somente 2 (5%) entrevistadas relataram saída de secreção de suas mamas alguma vez na
vida, e as duas relataram ser do mesmo aspecto com saída espontânea e de coloração transparente. Além disso, 21 (56%) mulheres alegaram que sentem dor nas
mamas, principalmente no período pré-menstrual, sendo um achado possivelmente situacional devido ao ciclo hormonal. Oito (21%) mulheres, após investigação
mamária, tiveram diagnóstico de benignidade e uma (3%), de malignidade.

CONCLUSOES

Portanto, infere-se que a maioria deste grupo de mulheres colaboradoras das Universidade Santo Amaro consulta médico generalista ou especialista; porém, não são
todas que tiveram suas mamas examinadas em alguma consulta, grande parte das mulheres realiza o autoexame das mamas e algumas delas com diagnóstico de
benignidade. Os aspectos relevantes associados à detecção precoce do câncer de mama devem ser investigados em populações específicas, procedimento que
neste estudo foi viabilizado pela iniciativa de pesquisa científica.
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TITULO ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA ENTRE AS COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O câncer de mama é uma neoplasia que se destaca em incidência, prevalência e taxas de morbimortalidade em nosso país. O rastreamento e o diagnóstico precoce
são estratégias capazes de modificar o curso da doença, cujo tratamento deve ser individualizado. É nosso dever incentivar o conhecimento, orientar a prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de mama às mulheres. Neste caso, surge o interesse em exercer essa função social e modificadora de realidade na comunidade
acadêmica.

OBJETIVOS Avaliar aspectos relevantes sobre a detecção precoce do câncer de mama entre as colaboradoras da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, da população de mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro,
Campus Interlagos, com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados a partir de questionários confeccionados exclusivamente para esta avaliação.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 37 mulheres a respeito do conhecimento e a experiência com sobre o câncer de mama. Dessas, 11 (29%) consultam anualmente o médico, e 18
(48%) delas consultam anualmente o ginecologista. No entanto, 3 (8%) participantes negam consultas a qualquer médico, o que é preocupante pela falta de
seguimento clínico. Das pacientes que já foram ou têm o costume de ir em um médico da especialidade ginecologia, 14 (41%) responderam que nunca tiveram suas
mamas examinadas durante a consulta, e 20 (59%) responderam já foram examinadas. Sendo que o correto seria o exame em todas as consultas, de todas as
mulheres. Ao serem questionadas, 23 pacientes (62%) falaram que sabem fazer o autoexame, 28 (75%) delas sabem o que é câncer de mama, mas somente 20 (54%)
delas quando vão ao médico, esse realiza o exame clínico das mamas durante a consulta. Por fim 24 (64%) das mulheres relata realizar o autoexame das mamas, e
97% delas acha importante a realização do mesmo. Ao todo 13 (35%) entrevistadas procuraram o médico ao achar alguma anormalidade nas mamas, dessas 7
mulheres apresentam nódulos (18%), sendo 6 (85%) na mama esquerda. Somente 2 (5%) entrevistadas relataram saída de secreção de suas mamas alguma vez na
vida, e as duas relataram ser do mesmo aspecto com saída espontânea e de coloração transparente. Além disso, 21 (56%) mulheres alegaram que sentem dor nas
mamas, principalmente no período pré-menstrual, sendo um achado possivelmente situacional devido ao ciclo hormonal. Oito (21%) mulheres, após investigação
mamária, tiveram diagnóstico de benignidade e uma (3%), de malignidade.

CONCLUSOES

Portanto, infere-se que a maioria deste grupo de mulheres colaboradoras das Universidade Santo Amaro consulta médico generalista ou especialista; porém, não são
todas que tiveram suas mamas examinadas em alguma consulta, grande parte das mulheres realiza o autoexame das mamas e algumas delas com diagnóstico de
benignidade. Os aspectos relevantes associados à detecção precoce do câncer de mama devem ser investigados em populações específicas, procedimento que
neste estudo foi viabilizado pela iniciativa de pesquisa científica.
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TITULO ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA ENTRE AS COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O câncer de mama é uma neoplasia que se destaca em incidência, prevalência e taxas de morbimortalidade em nosso país. O rastreamento e o diagnóstico precoce
são estratégias capazes de modificar o curso da doença, cujo tratamento deve ser individualizado. É nosso dever incentivar o conhecimento, orientar a prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de mama às mulheres. Neste caso, surge o interesse em exercer essa função social e modificadora de realidade na comunidade
acadêmica.

OBJETIVOS Avaliar aspectos relevantes sobre a detecção precoce do câncer de mama entre as colaboradoras da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, da população de mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro,
Campus Interlagos, com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados a partir de questionários confeccionados exclusivamente para esta avaliação.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 37 mulheres a respeito do conhecimento e a experiência com sobre o câncer de mama. Dessas, 11 (29%) consultam anualmente o médico, e 18
(48%) delas consultam anualmente o ginecologista. No entanto, 3 (8%) participantes negam consultas a qualquer médico, o que é preocupante pela falta de
seguimento clínico. Das pacientes que já foram ou têm o costume de ir em um médico da especialidade ginecologia, 14 (41%) responderam que nunca tiveram suas
mamas examinadas durante a consulta, e 20 (59%) responderam já foram examinadas. Sendo que o correto seria o exame em todas as consultas, de todas as
mulheres. Ao serem questionadas, 23 pacientes (62%) falaram que sabem fazer o autoexame, 28 (75%) delas sabem o que é câncer de mama, mas somente 20 (54%)
delas quando vão ao médico, esse realiza o exame clínico das mamas durante a consulta. Por fim 24 (64%) das mulheres relata realizar o autoexame das mamas, e
97% delas acha importante a realização do mesmo. Ao todo 13 (35%) entrevistadas procuraram o médico ao achar alguma anormalidade nas mamas, dessas 7
mulheres apresentam nódulos (18%), sendo 6 (85%) na mama esquerda. Somente 2 (5%) entrevistadas relataram saída de secreção de suas mamas alguma vez na
vida, e as duas relataram ser do mesmo aspecto com saída espontânea e de coloração transparente. Além disso, 21 (56%) mulheres alegaram que sentem dor nas
mamas, principalmente no período pré-menstrual, sendo um achado possivelmente situacional devido ao ciclo hormonal. Oito (21%) mulheres, após investigação
mamária, tiveram diagnóstico de benignidade e uma (3%), de malignidade.

CONCLUSOES

Portanto, infere-se que a maioria deste grupo de mulheres colaboradoras das Universidade Santo Amaro consulta médico generalista ou especialista; porém, não são
todas que tiveram suas mamas examinadas em alguma consulta, grande parte das mulheres realiza o autoexame das mamas e algumas delas com diagnóstico de
benignidade. Os aspectos relevantes associados à detecção precoce do câncer de mama devem ser investigados em populações específicas, procedimento que
neste estudo foi viabilizado pela iniciativa de pesquisa científica.

REFERENCIAS

Página 1235



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11970 Medicina 9 - Iniciação Cientifica (bolsa CNPq, UNISA, outras) 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3349519 - JAQUELINE MAXIMO DE SOUZA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO CÂNCER DE MAMA REFERIDOS PELAS COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO.

INTRODUCAO

No mundo, o câncer de mama é o segundo mais incidente entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. No Brasil, acometendo mulheres com idades
entre 40 e 69 anos, principalmente, e representa a relevante causa de morte de causa oncológica, sendo um grande problema de saúde pública em todo mundo. Por
esses motivos, é de grande importância saber os fatores predisponentes do câncer de mama, já que é uma doença multifatorial. Todos os cânceres de mama tem
origem genética, 90% deles são esporádicos (não familiares, decorrentes de mutações somáticas), e 10% hereditários (mutação familiar). Os dois fatores de risco
com maior significância são a idade avançada, entre 40 e 60 anos, crescendo progressivamente com o passar dos anos, e o outro fator é a história familiar deste em
parentes do primeiro grau. Esses 2 fatores estão relacionados a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Outros fatores de risco são: peso corpóreo excessivo,
postergação do primeiro parto para depois de 30 anos, amamentação curta, nuliparidade, elitismo, tabagismo, menarca precoce, menopausa tardia.

OBJETIVOS Identificar os fatores de risco associados ao câncer de mama referidos pelas colaboradoras da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, da população de mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro,
Campus Interlagos, com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados a partir de questionários confeccionados exclusivamente para esta avaliação.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 37 mulheres. Dessas 7 estavam na faixa etária de 40 e 49 anos, e 8 entre 50 e 59 anos, mostrando que 40% dessa população está na principal
faixa de risco para câncer de mama. Trinta e seis (97%) tinham ensino médio completo, e 18 (48%) delas com ensino superior completo ou cursando. Oito (21%)
delas teve a menarca antes dos 11 anos, e somente 3 (8%) já entraram na menopausa, mas nenhuma acima dos 55 anos. Foram 23 (62%) mulheres com algum
parente de primeiro grau com qualquer câncer, e 10 delas com parente com câncer de mama, sendo esse fator o mais significante e com maior prevalência. Além
disso, 18 (48%), tiveram filhos, e dessas somente 3 tiveram esses filhos depois dos 35 anos. Das mulheres que tiveram filhos, 12 (32%) não amamentaram mais que
6 meses, sendo essa mulheres mais expostas a fatores de risco para câncer de mama. Em relação aos hábitos de vida, 19 (52%) ingerem álcool com frequência. E
somente 2 (5%) são tabagistas.

CONCLUSOES

Portanto, os principais fatores de risco das mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro, úteis para a realização do diagnóstico precoce foram: idade,
menarca precoce, parentes de 1º grau com câncer de mama, nuliparidade, amamentação menor de 6 meses, e consumo de álcool. Isso mostra que metade dos
fatores de risco são moficiaveis (amamentação, etilismo), mas outra metade é não modificáveis (menarca precoce, idade). É preciso promover a detecção precoce
do câncer de mama conhecendo todos os fatores de risco, evitando os modificáveis, e entendendo os não modificáveis. (#38)#8195;
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TITULO FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO CÂNCER DE MAMA REFERIDOS PELAS COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO.

INTRODUCAO

No mundo, o câncer de mama é o segundo mais incidente entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. No Brasil, acometendo mulheres com idades
entre 40 e 69 anos, principalmente, e representa a relevante causa de morte de causa oncológica, sendo um grande problema de saúde pública em todo mundo. Por
esses motivos, é de grande importância saber os fatores predisponentes do câncer de mama, já que é uma doença multifatorial. Todos os cânceres de mama tem
origem genética, 90% deles são esporádicos (não familiares, decorrentes de mutações somáticas), e 10% hereditários (mutação familiar). Os dois fatores de risco
com maior significância são a idade avançada, entre 40 e 60 anos, crescendo progressivamente com o passar dos anos, e o outro fator é a história familiar deste em
parentes do primeiro grau. Esses 2 fatores estão relacionados a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Outros fatores de risco são: peso corpóreo excessivo,
postergação do primeiro parto para depois de 30 anos, amamentação curta, nuliparidade, elitismo, tabagismo, menarca precoce, menopausa tardia.

OBJETIVOS Identificar os fatores de risco associados ao câncer de mama referidos pelas colaboradoras da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, da população de mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro,
Campus Interlagos, com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados a partir de questionários confeccionados exclusivamente para esta avaliação.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 37 mulheres. Dessas 7 estavam na faixa etária de 40 e 49 anos, e 8 entre 50 e 59 anos, mostrando que 40% dessa população está na principal
faixa de risco para câncer de mama. Trinta e seis (97%) tinham ensino médio completo, e 18 (48%) delas com ensino superior completo ou cursando. Oito (21%)
delas teve a menarca antes dos 11 anos, e somente 3 (8%) já entraram na menopausa, mas nenhuma acima dos 55 anos. Foram 23 (62%) mulheres com algum
parente de primeiro grau com qualquer câncer, e 10 delas com parente com câncer de mama, sendo esse fator o mais significante e com maior prevalência. Além
disso, 18 (48%), tiveram filhos, e dessas somente 3 tiveram esses filhos depois dos 35 anos. Das mulheres que tiveram filhos, 12 (32%) não amamentaram mais que
6 meses, sendo essa mulheres mais expostas a fatores de risco para câncer de mama. Em relação aos hábitos de vida, 19 (52%) ingerem álcool com frequência. E
somente 2 (5%) são tabagistas.

CONCLUSOES

Portanto, os principais fatores de risco das mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro, úteis para a realização do diagnóstico precoce foram: idade,
menarca precoce, parentes de 1º grau com câncer de mama, nuliparidade, amamentação menor de 6 meses, e consumo de álcool. Isso mostra que metade dos
fatores de risco são moficiaveis (amamentação, etilismo), mas outra metade é não modificáveis (menarca precoce, idade). É preciso promover a detecção precoce
do câncer de mama conhecendo todos os fatores de risco, evitando os modificáveis, e entendendo os não modificáveis. (#38)#8195;
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3785777 - POTYRA MORAIS 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO CÂNCER DE MAMA REFERIDOS PELAS COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO.

INTRODUCAO

No mundo, o câncer de mama é o segundo mais incidente entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. No Brasil, acometendo mulheres com idades
entre 40 e 69 anos, principalmente, e representa a relevante causa de morte de causa oncológica, sendo um grande problema de saúde pública em todo mundo. Por
esses motivos, é de grande importância saber os fatores predisponentes do câncer de mama, já que é uma doença multifatorial. Todos os cânceres de mama tem
origem genética, 90% deles são esporádicos (não familiares, decorrentes de mutações somáticas), e 10% hereditários (mutação familiar). Os dois fatores de risco
com maior significância são a idade avançada, entre 40 e 60 anos, crescendo progressivamente com o passar dos anos, e o outro fator é a história familiar deste em
parentes do primeiro grau. Esses 2 fatores estão relacionados a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Outros fatores de risco são: peso corpóreo excessivo,
postergação do primeiro parto para depois de 30 anos, amamentação curta, nuliparidade, elitismo, tabagismo, menarca precoce, menopausa tardia.

OBJETIVOS Identificar os fatores de risco associados ao câncer de mama referidos pelas colaboradoras da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, da população de mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro,
Campus Interlagos, com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados a partir de questionários confeccionados exclusivamente para esta avaliação.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 37 mulheres. Dessas 7 estavam na faixa etária de 40 e 49 anos, e 8 entre 50 e 59 anos, mostrando que 40% dessa população está na principal
faixa de risco para câncer de mama. Trinta e seis (97%) tinham ensino médio completo, e 18 (48%) delas com ensino superior completo ou cursando. Oito (21%)
delas teve a menarca antes dos 11 anos, e somente 3 (8%) já entraram na menopausa, mas nenhuma acima dos 55 anos. Foram 23 (62%) mulheres com algum
parente de primeiro grau com qualquer câncer, e 10 delas com parente com câncer de mama, sendo esse fator o mais significante e com maior prevalência. Além
disso, 18 (48%), tiveram filhos, e dessas somente 3 tiveram esses filhos depois dos 35 anos. Das mulheres que tiveram filhos, 12 (32%) não amamentaram mais que
6 meses, sendo essa mulheres mais expostas a fatores de risco para câncer de mama. Em relação aos hábitos de vida, 19 (52%) ingerem álcool com frequência. E
somente 2 (5%) são tabagistas.

CONCLUSOES

Portanto, os principais fatores de risco das mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro, úteis para a realização do diagnóstico precoce foram: idade,
menarca precoce, parentes de 1º grau com câncer de mama, nuliparidade, amamentação menor de 6 meses, e consumo de álcool. Isso mostra que metade dos
fatores de risco são moficiaveis (amamentação, etilismo), mas outra metade é não modificáveis (menarca precoce, idade). É preciso promover a detecção precoce
do câncer de mama conhecendo todos os fatores de risco, evitando os modificáveis, e entendendo os não modificáveis. (#38)#8195;
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3858006 - THIAGO SIPAS TEIXEIRA LUZ 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Leonardo de Souza Piber

TITULO FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO CÂNCER DE MAMA REFERIDOS PELAS COLABORADORAS DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO.

INTRODUCAO

No mundo, o câncer de mama é o segundo mais incidente entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. No Brasil, acometendo mulheres com idades
entre 40 e 69 anos, principalmente, e representa a relevante causa de morte de causa oncológica, sendo um grande problema de saúde pública em todo mundo. Por
esses motivos, é de grande importância saber os fatores predisponentes do câncer de mama, já que é uma doença multifatorial. Todos os cânceres de mama tem
origem genética, 90% deles são esporádicos (não familiares, decorrentes de mutações somáticas), e 10% hereditários (mutação familiar). Os dois fatores de risco
com maior significância são a idade avançada, entre 40 e 60 anos, crescendo progressivamente com o passar dos anos, e o outro fator é a história familiar deste em
parentes do primeiro grau. Esses 2 fatores estão relacionados a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Outros fatores de risco são: peso corpóreo excessivo,
postergação do primeiro parto para depois de 30 anos, amamentação curta, nuliparidade, elitismo, tabagismo, menarca precoce, menopausa tardia.

OBJETIVOS Identificar os fatores de risco associados ao câncer de mama referidos pelas colaboradoras da Universidade Santo Amaro.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, de seleção completa, não comparado, não experimental, da população de mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro,
Campus Interlagos, com amostragem por conveniência. Os dados foram coletados a partir de questionários confeccionados exclusivamente para esta avaliação.

RESULTADOS

Foram entrevistadas 37 mulheres. Dessas 7 estavam na faixa etária de 40 e 49 anos, e 8 entre 50 e 59 anos, mostrando que 40% dessa população está na principal
faixa de risco para câncer de mama. Trinta e seis (97%) tinham ensino médio completo, e 18 (48%) delas com ensino superior completo ou cursando. Oito (21%)
delas teve a menarca antes dos 11 anos, e somente 3 (8%) já entraram na menopausa, mas nenhuma acima dos 55 anos. Foram 23 (62%) mulheres com algum
parente de primeiro grau com qualquer câncer, e 10 delas com parente com câncer de mama, sendo esse fator o mais significante e com maior prevalência. Além
disso, 18 (48%), tiveram filhos, e dessas somente 3 tiveram esses filhos depois dos 35 anos. Das mulheres que tiveram filhos, 12 (32%) não amamentaram mais que
6 meses, sendo essa mulheres mais expostas a fatores de risco para câncer de mama. Em relação aos hábitos de vida, 19 (52%) ingerem álcool com frequência. E
somente 2 (5%) são tabagistas.

CONCLUSOES

Portanto, os principais fatores de risco das mulheres colaboradoras da Universidade Santo Amaro, úteis para a realização do diagnóstico precoce foram: idade,
menarca precoce, parentes de 1º grau com câncer de mama, nuliparidade, amamentação menor de 6 meses, e consumo de álcool. Isso mostra que metade dos
fatores de risco são moficiaveis (amamentação, etilismo), mas outra metade é não modificáveis (menarca precoce, idade). É preciso promover a detecção precoce
do câncer de mama conhecendo todos os fatores de risco, evitando os modificáveis, e entendendo os não modificáveis. (#38)#8195;
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3775780 - ISABELLA MARCOS CENNI 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cintia Leci Rodrigues Rosa Kazuye Koda D Amaral

TITULO ANÁLISE DOS ÓBITOS POR COVID-19 COM O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, SÃO PAULO-SP.

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Aproximadamente 80% dos casos confirmados de COVID-19 são ligeiros ou assintomáticos, com boa evolução e recuperação. Entretanto, 15% das infecções são
graves, com agravamento súbito e, em 5% dos casos, necessita-se de ventilação assistida, podendo evoluir a óbito. O primeiro caso notificado no Município de São
Paulo (MSP) foi em 26/02/2020. O conceito de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é composto por três dimensões de três dimensões de desenvolvimento
(longevidade, educação e renda). O IDH no MSP variou de 0,961 no DA Moema e 0,701 no Marsilac.

OBJETIVOS
Estudar o impacto da COVID-19 na cidade de São Paulo, a partir da análise dos óbitos por COVID-19, associando-os ao IDH dos respectivos Distritos Administrativos
(DA).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, com pesquisa desde o primeiro caso confirmado de COVID-19 na cidade de São Paulo, em 26/02/2020, até 31/08/2020, por DA de
residência, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), relacionando-os com Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). A análise será feita através de comparação dos óbitos por COVID-19 nos respectivos DA e o IDH, calculando o risco de morrer pelos
indicadores de mortalidade.

RESULTADOS
Até 31/08/2020, existiam 295.435 casos e 11.382 óbitos por COVID-19 no Município de São Paulo. Dentre os menores IDH dos DA do Município de São Paulo,
destacaram-se os DA Sapopemba (IDH 0,786; 355 óbitos), Grajaú (IDH 0,754; 286 óbitos), Brasilândia (IDH 0,769; 311 óbitos), Jardim Ângela (IDH 0,751; 291 óbitos)
e Capão Redondo (0,782; 278 óbitos) em relação ao número de óbitos por COVID-19 até 31/08/2020.

CONCLUSOES

A partir da análise dos óbitos por COVID-19, por DA de residência, associado ao IDH, observou-se maior número de óbitos em DA com os menores IDH do Município.
Assim, as maiores taxas de óbito por COVID-19 confirmadas no MSP foram registradas nos DA Sapopemba, Grajaú, Brasilândia, Jardim Ângela e Capão Redondo,
demonstrando desigualdade na incidência da doença. Evidenciou o impacto da doença em populações negligenciadas e/ou em situação de vulnerabilidade
econômica e exclusão social.

REFERENCIAS

1. Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção Primária à Saúde (SAPS). Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde
atualização da Versão9. Brasília-DF; 2020 mai. 30p. 2. Secretaria Municipal da Sau(#38)#769;de (SP). COVID-19 Relato(#38)#769;rio Situacional. [acesso em 09 jun
2020] Disponi(#38)#769;vel em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/COVI D19_Relatorio_SItuacional_SMS_20200529.pdf. 3.
Secretaria Municipal da Saúde (SP). Coordenadoria de Vigilância em Saúde. SIVEP GRIPE/DVE. Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/RCOVID19/covid19.def.
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3775836 - TAMARA BARBARA SILVEIRA 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Cintia Leci Rodrigues Rosa Kazuye Koda D Amaral

TITULO ANÁLISE DOS ÓBITOS POR COVID-19 COM O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, SÃO PAULO-SP.

INTRODUCAO

A COVID-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.
Aproximadamente 80% dos casos confirmados de COVID-19 são ligeiros ou assintomáticos, com boa evolução e recuperação. Entretanto, 15% das infecções são
graves, com agravamento súbito e, em 5% dos casos, necessita-se de ventilação assistida, podendo evoluir a óbito. O primeiro caso notificado no Município de São
Paulo (MSP) foi em 26/02/2020. O conceito de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), é composto por três dimensões de três dimensões de desenvolvimento
(longevidade, educação e renda). O IDH no MSP variou de 0,961 no DA Moema e 0,701 no Marsilac.

OBJETIVOS
Estudar o impacto da COVID-19 na cidade de São Paulo, a partir da análise dos óbitos por COVID-19, associando-os ao IDH dos respectivos Distritos Administrativos
(DA).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, com pesquisa desde o primeiro caso confirmado de COVID-19 na cidade de São Paulo, em 26/02/2020, até 31/08/2020, por DA de
residência, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), relacionando-os com Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). A análise será feita através de comparação dos óbitos por COVID-19 nos respectivos DA e o IDH, calculando o risco de morrer pelos
indicadores de mortalidade.

RESULTADOS
Até 31/08/2020, existiam 295.435 casos e 11.382 óbitos por COVID-19 no Município de São Paulo. Dentre os menores IDH dos DA do Município de São Paulo,
destacaram-se os DA Sapopemba (IDH 0,786; 355 óbitos), Grajaú (IDH 0,754; 286 óbitos), Brasilândia (IDH 0,769; 311 óbitos), Jardim Ângela (IDH 0,751; 291 óbitos)
e Capão Redondo (0,782; 278 óbitos) em relação ao número de óbitos por COVID-19 até 31/08/2020.

CONCLUSOES

A partir da análise dos óbitos por COVID-19, por DA de residência, associado ao IDH, observou-se maior número de óbitos em DA com os menores IDH do Município.
Assim, as maiores taxas de óbito por COVID-19 confirmadas no MSP foram registradas nos DA Sapopemba, Grajaú, Brasilândia, Jardim Ângela e Capão Redondo,
demonstrando desigualdade na incidência da doença. Evidenciou o impacto da doença em populações negligenciadas e/ou em situação de vulnerabilidade
econômica e exclusão social.

REFERENCIAS

1. Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção Primária à Saúde (SAPS). Protocolo de manejo clínico do coronavírus (COVID-19) na atenção primária à saúde
atualização da Versão9. Brasília-DF; 2020 mai. 30p. 2. Secretaria Municipal da Sau(#38)#769;de (SP). COVID-19 Relato(#38)#769;rio Situacional. [acesso em 09 jun
2020] Disponi(#38)#769;vel em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/COVI D19_Relatorio_SItuacional_SMS_20200529.pdf. 3.
Secretaria Municipal da Saúde (SP). Coordenadoria de Vigilância em Saúde. SIVEP GRIPE/DVE. Disponível em:
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/RCOVID19/covid19.def.
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3149803 - NATALIA SERRÃO AIELLO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima JULIANA RIZERIO MONCAYO

TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO NERVO AURICULOTEMPORAL E NERVO AURICULAR MAIOR EM CÃO SUBMETIDO AO
PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO DE CONDUTO AUDITIVO DIREITO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os anestésicos locais têm sido utilizados para técnicas de bloqueios locais e regionais, permitindo uma analgesia duradoura e diminuição significativa de
anestésicos gerais e infusões de opioides, assim mantendo melhor a estabilidade do paciente e minimizando a depressão respiratória. O bloqueio do nervo
auriculotemporal e nervo auricular maior consiste em ejetar anestésico local na margem caudodorsal do músculo masseter e abaixo da asa do atlas
respectivamente.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do nervo auriculotemporal e nervo auricular maior durante o procedimento de ablação de conduto auditivo direito.

METODOLOGIA

Paciente canino, lhasa apso, macho, 10 anos, foi atendido no HOVET UNISA com histórico de otite desde 2018 e secreção purulenta em olho direito. Pela otoscopia
foi diagnosticado pólipo em conduto auditivo direito. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica metadona 0,2mg/kg/IM, indução com
propofol 5mg/kg/IV associado a cetamina 0,8mg/kg/IV, intubação endotraqueal e mantido em anestesia inalatória com isofluorano. Foi realizado bloqueio do nervo
auriculotemporal e nervo auricular maior com bupivacaína 0,1ml/kg por ponto.

RESULTADOS

Desde o início da anestesia o animal se manteve estável, com frequência cardíaca (FC) em média 130bpm, pressão arterial média (PAM) entre 60 a 80mmHg e
frequência respiratória (FR) de 15mpm. Vinte e cinco minutos após o início do procedimento cirúrgico o paciente apresentou aumento da PAM para 80mmHg, foi
administrado bólus de fentanil 2,5mcg/kg, sendo o único resgate analgésico necessário durante todo o procedimento. No final da cirurgia foi administrado metadona
0,2mg/kg, dipirona 25mg/kg e dexametasona 0,1 mg/kg para analgesia do pós-operatório imediato. Em todo período de recuperação anestésica o paciente
permaneceu estável, alerta e sem sensibilidade dolorosa em região de ferida cirúrgica. O anestésico local utilizado no bloqueio auriculotemporal e auricular maior foi
a bupivacaína, que possui um tempo de latência de 15 a 30 minutos, podendo visualizar a efetividade do bloqueio, já que não foi necessário a realização de resgate
analgésico após esse período.

CONCLUSOES A analgesia obtida através do bloqueio auriculotemporal foi efetiva durante todo o período transoperatório e pós operatório imediato.

REFERENCIAS
Fantoni, D.T., Cortopassi, S.R.G., Anestesia em Cães e Gatos. 2. Ed. São Paulo: ROCA, p. 298-332, 2018. GRIMM, K. A.; LAMONT, L.A.; TRANQUILLI, W.J.; GREENE,
S.A.; ROBERTSON, S.A. Lumb (#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: ROCA, p. 1007-1079, 2017. OTERO, P.E.; PORTELA, D.A.
Manual de Anestesia Regional em animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018.
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3692159 - LUÍSA DE SOUZA ARAUJO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima JULIANA RIZERIO MONCAYO

TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO NERVO AURICULOTEMPORAL E NERVO AURICULAR MAIOR EM CÃO SUBMETIDO AO
PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO DE CONDUTO AUDITIVO DIREITO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os anestésicos locais têm sido utilizados para técnicas de bloqueios locais e regionais, permitindo uma analgesia duradoura e diminuição significativa de
anestésicos gerais e infusões de opioides, assim mantendo melhor a estabilidade do paciente e minimizando a depressão respiratória. O bloqueio do nervo
auriculotemporal e nervo auricular maior consiste em ejetar anestésico local na margem caudodorsal do músculo masseter e abaixo da asa do atlas
respectivamente.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do nervo auriculotemporal e nervo auricular maior durante o procedimento de ablação de conduto auditivo direito.

METODOLOGIA

Paciente canino, lhasa apso, macho, 10 anos, foi atendido no HOVET UNISA com histórico de otite desde 2018 e secreção purulenta em olho direito. Pela otoscopia
foi diagnosticado pólipo em conduto auditivo direito. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica metadona 0,2mg/kg/IM, indução com
propofol 5mg/kg/IV associado a cetamina 0,8mg/kg/IV, intubação endotraqueal e mantido em anestesia inalatória com isofluorano. Foi realizado bloqueio do nervo
auriculotemporal e nervo auricular maior com bupivacaína 0,1ml/kg por ponto.

RESULTADOS

Desde o início da anestesia o animal se manteve estável, com frequência cardíaca (FC) em média 130bpm, pressão arterial média (PAM) entre 60 a 80mmHg e
frequência respiratória (FR) de 15mpm. Vinte e cinco minutos após o início do procedimento cirúrgico o paciente apresentou aumento da PAM para 80mmHg, foi
administrado bólus de fentanil 2,5mcg/kg, sendo o único resgate analgésico necessário durante todo o procedimento. No final da cirurgia foi administrado metadona
0,2mg/kg, dipirona 25mg/kg e dexametasona 0,1 mg/kg para analgesia do pós-operatório imediato. Em todo período de recuperação anestésica o paciente
permaneceu estável, alerta e sem sensibilidade dolorosa em região de ferida cirúrgica. O anestésico local utilizado no bloqueio auriculotemporal e auricular maior foi
a bupivacaína, que possui um tempo de latência de 15 a 30 minutos, podendo visualizar a efetividade do bloqueio, já que não foi necessário a realização de resgate
analgésico após esse período.

CONCLUSOES A analgesia obtida através do bloqueio auriculotemporal foi efetiva durante todo o período transoperatório e pós operatório imediato.

REFERENCIAS
Fantoni, D.T., Cortopassi, S.R.G., Anestesia em Cães e Gatos. 2. Ed. São Paulo: ROCA, p. 298-332, 2018. GRIMM, K. A.; LAMONT, L.A.; TRANQUILLI, W.J.; GREENE,
S.A.; ROBERTSON, S.A. Lumb (#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: ROCA, p. 1007-1079, 2017. OTERO, P.E.; PORTELA, D.A.
Manual de Anestesia Regional em animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018.

Página 1243



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11973 Anestesiologia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

4072553 - LARISSA SASTRE DE ANDRADE 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima JULIANA RIZERIO MONCAYO

TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO NERVO AURICULOTEMPORAL E NERVO AURICULAR MAIOR EM CÃO SUBMETIDO AO
PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO DE CONDUTO AUDITIVO DIREITO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os anestésicos locais têm sido utilizados para técnicas de bloqueios locais e regionais, permitindo uma analgesia duradoura e diminuição significativa de
anestésicos gerais e infusões de opioides, assim mantendo melhor a estabilidade do paciente e minimizando a depressão respiratória. O bloqueio do nervo
auriculotemporal e nervo auricular maior consiste em ejetar anestésico local na margem caudodorsal do músculo masseter e abaixo da asa do atlas
respectivamente.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do nervo auriculotemporal e nervo auricular maior durante o procedimento de ablação de conduto auditivo direito.

METODOLOGIA

Paciente canino, lhasa apso, macho, 10 anos, foi atendido no HOVET UNISA com histórico de otite desde 2018 e secreção purulenta em olho direito. Pela otoscopia
foi diagnosticado pólipo em conduto auditivo direito. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica metadona 0,2mg/kg/IM, indução com
propofol 5mg/kg/IV associado a cetamina 0,8mg/kg/IV, intubação endotraqueal e mantido em anestesia inalatória com isofluorano. Foi realizado bloqueio do nervo
auriculotemporal e nervo auricular maior com bupivacaína 0,1ml/kg por ponto.

RESULTADOS

Desde o início da anestesia o animal se manteve estável, com frequência cardíaca (FC) em média 130bpm, pressão arterial média (PAM) entre 60 a 80mmHg e
frequência respiratória (FR) de 15mpm. Vinte e cinco minutos após o início do procedimento cirúrgico o paciente apresentou aumento da PAM para 80mmHg, foi
administrado bólus de fentanil 2,5mcg/kg, sendo o único resgate analgésico necessário durante todo o procedimento. No final da cirurgia foi administrado metadona
0,2mg/kg, dipirona 25mg/kg e dexametasona 0,1 mg/kg para analgesia do pós-operatório imediato. Em todo período de recuperação anestésica o paciente
permaneceu estável, alerta e sem sensibilidade dolorosa em região de ferida cirúrgica. O anestésico local utilizado no bloqueio auriculotemporal e auricular maior foi
a bupivacaína, que possui um tempo de latência de 15 a 30 minutos, podendo visualizar a efetividade do bloqueio, já que não foi necessário a realização de resgate
analgésico após esse período.

CONCLUSOES A analgesia obtida através do bloqueio auriculotemporal foi efetiva durante todo o período transoperatório e pós operatório imediato.

REFERENCIAS
Fantoni, D.T., Cortopassi, S.R.G., Anestesia em Cães e Gatos. 2. Ed. São Paulo: ROCA, p. 298-332, 2018. GRIMM, K. A.; LAMONT, L.A.; TRANQUILLI, W.J.; GREENE,
S.A.; ROBERTSON, S.A. Lumb (#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: ROCA, p. 1007-1079, 2017. OTERO, P.E.; PORTELA, D.A.
Manual de Anestesia Regional em animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018.
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Andressa de Fatima Kotleski Thomaz de Lima JULIANA RIZERIO MONCAYO

TITULO
AVALIAÇÃO DA ANALGESIA TRANS-OPERATÓRIA APÓS BLOQUEIO DO NERVO AURICULOTEMPORAL E NERVO AURICULAR MAIOR EM CÃO SUBMETIDO AO
PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO DE CONDUTO AUDITIVO DIREITO – RELATO DE CASO

INTRODUCAO

Os anestésicos locais têm sido utilizados para técnicas de bloqueios locais e regionais, permitindo uma analgesia duradoura e diminuição significativa de
anestésicos gerais e infusões de opioides, assim mantendo melhor a estabilidade do paciente e minimizando a depressão respiratória. O bloqueio do nervo
auriculotemporal e nervo auricular maior consiste em ejetar anestésico local na margem caudodorsal do músculo masseter e abaixo da asa do atlas
respectivamente.

OBJETIVOS Avaliar a analgesia promovida pelo bloqueio do nervo auriculotemporal e nervo auricular maior durante o procedimento de ablação de conduto auditivo direito.

METODOLOGIA

Paciente canino, lhasa apso, macho, 10 anos, foi atendido no HOVET UNISA com histórico de otite desde 2018 e secreção purulenta em olho direito. Pela otoscopia
foi diagnosticado pólipo em conduto auditivo direito. Como protocolo anestésico, foi realizado de medicação pré-anestésica metadona 0,2mg/kg/IM, indução com
propofol 5mg/kg/IV associado a cetamina 0,8mg/kg/IV, intubação endotraqueal e mantido em anestesia inalatória com isofluorano. Foi realizado bloqueio do nervo
auriculotemporal e nervo auricular maior com bupivacaína 0,1ml/kg por ponto.

RESULTADOS

Desde o início da anestesia o animal se manteve estável, com frequência cardíaca (FC) em média 130bpm, pressão arterial média (PAM) entre 60 a 80mmHg e
frequência respiratória (FR) de 15mpm. Vinte e cinco minutos após o início do procedimento cirúrgico o paciente apresentou aumento da PAM para 80mmHg, foi
administrado bólus de fentanil 2,5mcg/kg, sendo o único resgate analgésico necessário durante todo o procedimento. No final da cirurgia foi administrado metadona
0,2mg/kg, dipirona 25mg/kg e dexametasona 0,1 mg/kg para analgesia do pós-operatório imediato. Em todo período de recuperação anestésica o paciente
permaneceu estável, alerta e sem sensibilidade dolorosa em região de ferida cirúrgica. O anestésico local utilizado no bloqueio auriculotemporal e auricular maior foi
a bupivacaína, que possui um tempo de latência de 15 a 30 minutos, podendo visualizar a efetividade do bloqueio, já que não foi necessário a realização de resgate
analgésico após esse período.

CONCLUSOES A analgesia obtida através do bloqueio auriculotemporal foi efetiva durante todo o período transoperatório e pós operatório imediato.

REFERENCIAS
Fantoni, D.T., Cortopassi, S.R.G., Anestesia em Cães e Gatos. 2. Ed. São Paulo: ROCA, p. 298-332, 2018. GRIMM, K. A.; LAMONT, L.A.; TRANQUILLI, W.J.; GREENE,
S.A.; ROBERTSON, S.A. Lumb (#38) Jones Anestesiologia e analgesia em veterinária. 5. ed. Rio de Janeiro: ROCA, p. 1007-1079, 2017. OTERO, P.E.; PORTELA, D.A.
Manual de Anestesia Regional em animais de estimação. São Paulo: MedVet,2018.
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Laysa Yoshioka

TITULO Atendimento odontológico voltado para pacientes portadores de Síndrome de Down

INTRODUCAO

Síndrome de down ou trissomia 21 é uma doença congênita provocada pela presença de um cromossomo extra no par 21, com origem na formação dos gametas ou
logo após a fecundação por separação inadequada do cromossomo 21 durante a meiose. Pacientes com essa síndrome têm alta incidência para desenvolver doença
periodontal, em contrapartida há baixo índice da doença cárie. O tratamento odontológico é indispensável para melhor qualidade de vida de pacientes infantis
portadores da síndrome.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como finalidade revisar a literatura sobre os cuidados com a saúde bucal do paciente infantil portador de Síndrome de down além de
ressaltar as principais características e particularidades associadas a saúde bucal que podem acometer os portadores dessa síndrome.

METODOLOGIA
Foi realizada busca nas principais bases de dados: Scielo, PubMed e Google Acadêmico e as palavras-chaves utilizadas foram “odontopediatria”, “Síndrome de
Down”, “alterações bucais”, “manejo comportamental” e “pacientes com necessidades especiais”.

RESULTADOS

Para realizar tratamento odontológico em pacientes infantis com síndrome de down, é primordial realizar adequado condicionamento comportamental para preparar
o paciente para as futuras etapas que acontecerão no tratamento e estabelecer vínculo que proporcione confiança na criança. O cirurgião dentista deve averiguar a
saúde em geral do mesmo para início do tratamento odontológico, considerando as anomalias dentárias observadas e possíveis problemas periodontais, que
acometem com periodicidade os pacientes com a síndrome. Por meio do exame clínico efetivo deve-se destacar as alterações que mais acometem suas
características bucais, sempre tratando-os com a cautela e atenção devida, além de respeitar seus limites e inseguranças. É necessário que o Cirurgião Dentista
tenha uma relação amigável, respeitosa e de muita confiança com o paciente, para que o mesmo se sinta confortável no ambiente e consequentemente, o
profissional consiga realizar o atendimento necessário de forma eficaz.

CONCLUSOES O tratamento odontológico precoce em crianças portadoras de Síndrome de Down é imprescindível para desenvolver confiança no paciente e êxito no atendimento.

REFERENCIAS

1. MOREIRA, Lília MA; EL-HANI, Charbel N; GUSMAO, Fábio AF. A síndrome de Down e sua patogênese: considerações sobre o determinismo genético. Rev. Bras.
Psiquiatr., São Paulo , v. 22, n. 2, p. 96-99, June 2000. 2. OLIVEIRA, Ana Cristina et al . Uso de serviços odontológicos por pacientes com síndrome de Down. Rev.
Saúde Pública, São Paulo , v. 42, n. 4, p. 693-699, Aug. 2008. 3. Camera, Gabriela Talita; Mascarello, Ana Paula; Bardini, Darla Roberta; Fracaro, Gisele Baggio; Boleta-
Ceranto, Daniela de Cássia FaglioniO papel do cirurgião-dentista na manutenção da saúde bucal de portadores de síndrome de down. Odontol. clín.-cient;10(3):247-
250, Jul.-Set. 2011. 4. CASTILHO, Aline Rogéria Freire de; MARTA, Sara Nader. Avaliação da incidência de cárie em pacientes com síndrome de Down após sua
inserção em um programa preventivo. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 15, supl. 2, p. 3249-3253, Oct. 2010. 5. AREIAS, C. et al . Enfoque clínico de niños con
síndrome de Down en el consultorio dental. Av Odontoestomatol, Madrid , v. 30, n. 6, p. 307-313, dic. 2014. 6. Mubayrik AB. The Dental Needs and Treatment of
Patients with Down Syndrome. Dent Clin North Am. 2016 Jul;60(3):613-26.
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Laysa Yoshioka

TITULO Atendimento odontológico voltado para pacientes portadores de Síndrome de Down

INTRODUCAO

Síndrome de down ou trissomia 21 é uma doença congênita provocada pela presença de um cromossomo extra no par 21, com origem na formação dos gametas ou
logo após a fecundação por separação inadequada do cromossomo 21 durante a meiose. Pacientes com essa síndrome têm alta incidência para desenvolver doença
periodontal, em contrapartida há baixo índice da doença cárie. O tratamento odontológico é indispensável para melhor qualidade de vida de pacientes infantis
portadores da síndrome.

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como finalidade revisar a literatura sobre os cuidados com a saúde bucal do paciente infantil portador de Síndrome de down além de
ressaltar as principais características e particularidades associadas a saúde bucal que podem acometer os portadores dessa síndrome.

METODOLOGIA
Foi realizada busca nas principais bases de dados: Scielo, PubMed e Google Acadêmico e as palavras-chaves utilizadas foram “odontopediatria”, “Síndrome de
Down”, “alterações bucais”, “manejo comportamental” e “pacientes com necessidades especiais”.

RESULTADOS

Para realizar tratamento odontológico em pacientes infantis com síndrome de down, é primordial realizar adequado condicionamento comportamental para preparar
o paciente para as futuras etapas que acontecerão no tratamento e estabelecer vínculo que proporcione confiança na criança. O cirurgião dentista deve averiguar a
saúde em geral do mesmo para início do tratamento odontológico, considerando as anomalias dentárias observadas e possíveis problemas periodontais, que
acometem com periodicidade os pacientes com a síndrome. Por meio do exame clínico efetivo deve-se destacar as alterações que mais acometem suas
características bucais, sempre tratando-os com a cautela e atenção devida, além de respeitar seus limites e inseguranças. É necessário que o Cirurgião Dentista
tenha uma relação amigável, respeitosa e de muita confiança com o paciente, para que o mesmo se sinta confortável no ambiente e consequentemente, o
profissional consiga realizar o atendimento necessário de forma eficaz.

CONCLUSOES O tratamento odontológico precoce em crianças portadoras de Síndrome de Down é imprescindível para desenvolver confiança no paciente e êxito no atendimento.

REFERENCIAS

1. MOREIRA, Lília MA; EL-HANI, Charbel N; GUSMAO, Fábio AF. A síndrome de Down e sua patogênese: considerações sobre o determinismo genético. Rev. Bras.
Psiquiatr., São Paulo , v. 22, n. 2, p. 96-99, June 2000. 2. OLIVEIRA, Ana Cristina et al . Uso de serviços odontológicos por pacientes com síndrome de Down. Rev.
Saúde Pública, São Paulo , v. 42, n. 4, p. 693-699, Aug. 2008. 3. Camera, Gabriela Talita; Mascarello, Ana Paula; Bardini, Darla Roberta; Fracaro, Gisele Baggio; Boleta-
Ceranto, Daniela de Cássia FaglioniO papel do cirurgião-dentista na manutenção da saúde bucal de portadores de síndrome de down. Odontol. clín.-cient;10(3):247-
250, Jul.-Set. 2011. 4. CASTILHO, Aline Rogéria Freire de; MARTA, Sara Nader. Avaliação da incidência de cárie em pacientes com síndrome de Down após sua
inserção em um programa preventivo. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 15, supl. 2, p. 3249-3253, Oct. 2010. 5. AREIAS, C. et al . Enfoque clínico de niños con
síndrome de Down en el consultorio dental. Av Odontoestomatol, Madrid , v. 30, n. 6, p. 307-313, dic. 2014. 6. Mubayrik AB. The Dental Needs and Treatment of
Patients with Down Syndrome. Dent Clin North Am. 2016 Jul;60(3):613-26.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: Currículo por projetos

INTRODUCAO

O desenvolvimento dos currículos escolares comporta diversas formas de organização, sendo estas normalmente atreladas ao perfil de educação que se espera
estar desenvolvendo. Desta forma currículos organizados de modo estritamente disciplinar se encontram em desenvolvimento juntamente com estruturas que
comportam formas de caráter interdisciplinar como a organização curricular por projetos de trabalho. O componente curricular Educação Física nesta perspectiva se
desenvolve nas formas estritamente disciplinar e por meio de projetos. A perspectiva de desenvolvimento curricular por projetos ainda é algo novo quando se pensa
na estrutura curricular em Educação Física. Os professores de Educação Física que trabalham com esta estrutura de desenvolvimento curricular a entendem de que
forma?

OBJETIVOS
Este estudo situa entre seus objetivos a caracterização do planejamento e desenvolvimento de uma estrutura curricular desenvolvida sob a ótica do currículo dos
projetos de trabalhos seus objetivos, formas de implementação e avaliação junto ao componente curricular Educação Física na Educação Básica.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas e
fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e a forma de compreensão do mesmo em relação ao desenvolvimento do currículo por projetos.
Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 36822820.2.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.559.
Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação na Educação Básica e que atuam no desenvolvimento da disciplina por meio de
projetos de trabalho.

RESULTADOS

Os resultados apontam que no que diz respeito ao porque da adoção da forma de currículo por projetos verificou-se como respondido pelo Professor 2 que: “A gente
resolveu fazer um PBL de WAM. Por que isso? Acho que aí a gente tem que rever tudo o que a gente falou na última reunião que a gente teve, que foi em relação aos
valores, às questões socioemocionais, à questão de qualidade de vida, à questão de dar mais vivência.” Observa-se pela resposta apresentada que o Professor 2
assume uma postura comum entre os professores que adotam esta estrutura curricular que é o de prover um maior transito de saberes entre os componentes
curriculares (SACRISTÁN, 2008)

CONCLUSOES
Observa-se que as propostas relacionadas a implementação do currículo educacional em educação Física em uma perspectiva que aberta, por meio de projetos vem
assumindo projeção junto a área sobretudo quando a perspectiva de formação do aluno é de caráter autoral e voltado ao protagonismo dos mesmos.

REFERENCIAS
GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por
projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5a. ed. Porto Alegre: Penso, 2017. SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da cidade. 2a. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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Leonardo de Souza Piber

TITULO Experiência de estudantes de Medicina no atendimento em Urologia durante Mutirão de Saúde em São Paulo

INTRODUCAO

A experiência dos estudantes durante os projetos de extensão como mutirões de saúde contribuem no processo de ensino-aprendizagem, na promoção de saúde à
população, inclusive na área da saúde do homem, mais especificamente na Urologia. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, anualmente o câncer
de próstata destaca-se como a neoplasia maligna mais prevalente. Atualmente, ressalta-se a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata para
pacientes sintomáticos através de consulta, com exame de toque retal e dosagem do antígeno prostático específico.

OBJETIVOS Verificar a percepção de alunos de Medicina sobre o atendimento em Urologia em mutirão de saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal quantitativo realizado através de questionário enviado via e-mail aos estudantes que acompanharam o atendimento em Urologia
durante a Jornada da Saúde 2019.

RESULTADOS

Todos os 10 alunos participantes que tiveram contato na Clínica de Urologia afirmaram que o estágio contribuiu indubitavelmente para sua formação. Além do mais,
foram abordados outros tópicos da área, como: constrangimentos de pacientes e alunos, orientações de rastreamento de câncer de próstata, importância do
professor para a segurança do aluno, aprendizados acerca de exames específicos como toque retal. Destaca-se que 80% dos alunos não se sentiram constrangidos
ao atender o paciente com queixas urológicas, inclusive no momento do exame físico e toque retal. Todos relatam que os pacientes não se sentiram incomodados
com suas presenças durante o atendimento, bem como a quantidade de alunos em sala não causou constrangimento declarado pelos pacientes. Todos informaram
que foi explicado aos pacientes a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, e todos reconhecem a relevância clínica do diagnóstico precoce. Todos
afirmaram o dever de solicitar a autorização do paciente para iniciar o exame clínico e também consideram relevante a presença do professor em sala. 70% dos
estudantes entendem que aprenderam o exame de toque retal. Os alunos ressaltam que o estágio pôde aproximar o aluno de processos que muitas vezes não são
aprendidos no ensino curricular e que possibilitaram agregar conhecimentos de diversas disciplinas. Infere-se que a inserção precoce do aluno no ambiente prático é
fundamental para sua formação acadêmica, assimilando conhecimentos e novas experiências integrando promoção à saúde dos habitantes da região com o ensino
prático dos alunos envolvidos, criando vínculos de confiança para acolhimento do paciente.

CONCLUSOES
Constata-se que projetos como da “Jornada Da Saúde”, entre outros projetos de extensão e mutirões de saúde, têm muito a contribuir para a formação dos
estudantes tornando-os mais preparados para a atividade médica, inclusive para integrar conhecimentos já aprendidos e concomitantemente promover saúde à
população carente de atenção profissional.

REFERENCIAS

1.Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 2.Brasil. Ministério da Saúde.
Secretaria Executiva. SUS princípios e conquistas. Brasília, DF, 2000. 3.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde; Coordenação de Saúde
Comunitária – Saúde da Família. Uma estratégia para reorientação do modelo assistencial. Brasília, 1997. 4.Brasil. Ministério da Saúde. Glossário temático:
Promoção da Saúde. Secretaria Executiva, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília, DF, 2013. 5.Brasil. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Guia de
Sugestões de Atividades para a Semana Saúde na Escola. Brasília, DF, 2012. 6.Brasil. OPAS, OMS, Ministério da Saúde. Dia Nacional da Saúde do Homem. Brasília,
DF, 2018. 7.IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Disponível em
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94074.pdf 8.Brasil. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde incentiva homens a cuidar da Saúde. Brasília, DF,
2016. 9.Instituto Nacional de câncer. Câncer de Próstata [atualizado em 04/02/2020]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata
10.DAVID JPF. et al. A Liga Acadêmica de Urologia do Pará como instrumento de capacitação profissional, educação e promoção em saúde. [publicado em
21/12/2016]. Disponível em: https://revistas2.uepg.br/index.php/conexao/article/view/8673 11.NASCIMENTO EF, GOMES, R. Marcas identitárias masculinas e a
saúde de homens jovens. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. [publicado em 07/2008]. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0102-311X2008000700010(#38)lng=pt(#38)nrm=iso 12.SILVA AFL, RIBEIRO CDM, JÚNIOR AGS. Pensando extensão universitária como
campo de formação em saúde: uma experiência na Universidade Federal Fluminense, Brasil. [publicado em 06/2013]. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832013000200010(#38)script=sci_abstract(#38)tlng=pt
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TITULO Experiência de estudantes de Medicina no atendimento em Urologia durante Mutirão de Saúde em São Paulo

INTRODUCAO

A experiência dos estudantes durante os projetos de extensão como mutirões de saúde contribuem no processo de ensino-aprendizagem, na promoção de saúde à
população, inclusive na área da saúde do homem, mais especificamente na Urologia. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, anualmente o câncer
de próstata destaca-se como a neoplasia maligna mais prevalente. Atualmente, ressalta-se a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata para
pacientes sintomáticos através de consulta, com exame de toque retal e dosagem do antígeno prostático específico.

OBJETIVOS Verificar a percepção de alunos de Medicina sobre o atendimento em Urologia em mutirão de saúde.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal quantitativo realizado através de questionário enviado via e-mail aos estudantes que acompanharam o atendimento em Urologia
durante a Jornada da Saúde 2019.

RESULTADOS

Todos os 10 alunos participantes que tiveram contato na Clínica de Urologia afirmaram que o estágio contribuiu indubitavelmente para sua formação. Além do mais,
foram abordados outros tópicos da área, como: constrangimentos de pacientes e alunos, orientações de rastreamento de câncer de próstata, importância do
professor para a segurança do aluno, aprendizados acerca de exames específicos como toque retal. Destaca-se que 80% dos alunos não se sentiram constrangidos
ao atender o paciente com queixas urológicas, inclusive no momento do exame físico e toque retal. Todos relatam que os pacientes não se sentiram incomodados
com suas presenças durante o atendimento, bem como a quantidade de alunos em sala não causou constrangimento declarado pelos pacientes. Todos informaram
que foi explicado aos pacientes a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, e todos reconhecem a relevância clínica do diagnóstico precoce. Todos
afirmaram o dever de solicitar a autorização do paciente para iniciar o exame clínico e também consideram relevante a presença do professor em sala. 70% dos
estudantes entendem que aprenderam o exame de toque retal. Os alunos ressaltam que o estágio pôde aproximar o aluno de processos que muitas vezes não são
aprendidos no ensino curricular e que possibilitaram agregar conhecimentos de diversas disciplinas. Infere-se que a inserção precoce do aluno no ambiente prático é
fundamental para sua formação acadêmica, assimilando conhecimentos e novas experiências integrando promoção à saúde dos habitantes da região com o ensino
prático dos alunos envolvidos, criando vínculos de confiança para acolhimento do paciente.

CONCLUSOES
Constata-se que projetos como da “Jornada Da Saúde”, entre outros projetos de extensão e mutirões de saúde, têm muito a contribuir para a formação dos
estudantes tornando-os mais preparados para a atividade médica, inclusive para integrar conhecimentos já aprendidos e concomitantemente promover saúde à
população carente de atenção profissional.

REFERENCIAS

1.Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 2.Brasil. Ministério da Saúde.
Secretaria Executiva. SUS princípios e conquistas. Brasília, DF, 2000. 3.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde; Coordenação de Saúde
Comunitária – Saúde da Família. Uma estratégia para reorientação do modelo assistencial. Brasília, 1997. 4.Brasil. Ministério da Saúde. Glossário temático:
Promoção da Saúde. Secretaria Executiva, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília, DF, 2013. 5.Brasil. Ministério da Saúde; Ministério da Educação. Guia de
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2016. 9.Instituto Nacional de câncer. Câncer de Próstata [atualizado em 04/02/2020]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-prostata
10.DAVID JPF. et al. A Liga Acadêmica de Urologia do Pará como instrumento de capacitação profissional, educação e promoção em saúde. [publicado em
21/12/2016]. Disponível em: https://revistas2.uepg.br/index.php/conexao/article/view/8673 11.NASCIMENTO EF, GOMES, R. Marcas identitárias masculinas e a
saúde de homens jovens. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. [publicado em 07/2008]. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext(#38)pid=S0102-311X2008000700010(#38)lng=pt(#38)nrm=iso 12.SILVA AFL, RIBEIRO CDM, JÚNIOR AGS. Pensando extensão universitária como
campo de formação em saúde: uma experiência na Universidade Federal Fluminense, Brasil. [publicado em 06/2013]. Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-32832013000200010(#38)script=sci_abstract(#38)tlng=pt

Página 1250



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11978 Ciências da Saúde 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3335372 - LILIAN FERREIRA DE SOUSA 2 - Aprovado 0 - Comunicação Oral

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Thuam Silva Rodrigues Raquel Fernandes Batista

TITULO Fatores associados na Fragilidade dos Idosos

INTRODUCAO

O processo do envelhecimento é determinado por fator natural, gradual e progresso, e ocorre por diversos fatores fisiológicos,como perda progressiva de estruturas
sensoriais, vestibulares, da acuidade visual, auditiva e musculares, diminuindo a capacidade de controlar os movimentos corporais, incluindo os movimentos
corretivos que são necessários quando há um deslocamento por força externa do centro de gravidade. Essas alterações aumentam o risco de quedas, elevam o
porcentual de dependência e consequentemente afetam a qualidade de vida do idoso. As variáveis epidemiológicas mostram que mundialmente a população tem
crescido, com isso as Redes de Atenção Básica (AB) vem impondo diretrizes para qualificar cada vez a saúde do idoso. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE 2017) relata que no Brasil atualmente possui aproximadamente em torno de 20 milhões de pessoas com idade igual ou maior que 60 anos.

OBJETIVOS
3.1 Geral: • Determinar os fatores sócio-demográficos e de saúde relacionados com a síndrome da fragilidade em idosos. • 3.2 Específico: (#38)#9679; Caracterizas
a população de idosos segundo condições sócio-demograficas (#38)#9679; Estimar a prevalência de hipertensão em idosos (#38)#9679; Estimar a prevalência de
diabetes mellitus entre os idosos (#38)#9679; Estimar a prevalência de osteoartrite entre os idosos

METODOLOGIA

TIPO DE PESQUISA: Essa pesquisa será um estudo epidemiológico, quantitativo e retrospectivo, com analise baseada na Avaliação Multidimensional da Pessoa
Idosa na Atenção Básica (AMPI-AB), aplicadas, entre janeiro e junho de 2019, sendo sua amostra composta de duzentos e oito idosos (208). Com objetivo primário
de estimar a prevalência das doenças crônicas entre os idosos atendidos pela Unidade básica de saúde (UBS) Jordanópolis, São Paulo, SP. ANÁLISE DE DADOS: Na
abordagem analítica, inicialmente foi realizada a organização dos dados em planilhas do Excel e análise estatística com o uso do software stata 13. Logo após será
feita estimativa de prevalência e calculadas as razões de prevalência, para hipertensão, diabetes, câncer e osteoartrite

RESULTADOS
Os sujeitos da pesquisa (tabela2) foram 208 idosos, sendo que 63,94% são do sexo feminino (n=133) e 36,06% do sexo masculino (n=75); a média de idade
encontrada foi de 70.6 com desvio padrão de 7.4, sendo idade mínima de 58 anos e máxima de 94 anos.. A grande maioria dos idosos 75.96% mora acompanhado
43.27% dos idosos apresentam déficit cognitivos, entre os idosos 29.33% eram dependentes pelo menos para uma atividade instrumental.

CONCLUSOES
Esperam-se que os resultados do presente estudo possam contribuir para programas de promoção, prevenção e atenção aos idosos, melhorando suas condições de
vida e saúde, garantindo um envelhecimento saudável. Por isso a importância de novos estudos, para melhores estratégias de saúde e qualidade de vidas.

REFERENCIAS Lebrão, MlL, Laurenti R. Saúde, bem-estar e envelhecimento: o estudo SABE no Município de São Paulo. Revista brasileira de epidemiologia,2005, v. 8, p. 127-141.
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TITULO
LIPOSSARCOMA BEM DIFERENCIADO EM PORQUINHO DA INDIA (Cavia porcellus) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET UNISA)

INTRODUCAO

Atualmente os animais silvestres estão mais presentes nos lares como animais de companhia, devido a regulamentação atual que permite a criação e
comercialização de alguns deles, como o porquinho da índia. Desta maneira, a maior interação com o ser humano predispõe a novas patologias, principalmente por
conta da exposição a fatores carcinogênicos, neoplasias se tornam mais comuns para a espécie. O lipossarcoma é uma neoplasia maligna incomum originada de
adipócitos, pouco relatada em roedores, nos quais apresentam maior ocorrência de carcinomas. Em razão a carência de estudos referentes a lipossarcomas em
porquinhos da índia, este trabalho visa relatar e comparar com os achados na literatura.

OBJETIVOS Descrever os achados clínicos e histológicos de lipossarcoma em cadeia mamária esquerda de porquinho da índia e comparar com outros achados na literatura.

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET UNIS um porquinho da índia, macho, com 4,5 anos de idade. O paciente veio com queixa de aumento de volume em topografia de cadeia
mamária esquerda com tempo de evolução de 6 meses. Em exame físico foi constatada que formação apresentava áreas de ulceração, alopecia e não aderida a
planos profundos.

RESULTADOS

O paciente não apresentou nenhuma manifestação clínica. Em exames de imagem como radiografia e ultrassom para a pesquisa de metástase não foram
constatadas alterações. Em virtude dos resultados dos exames complementares e avaliação clínica, a remoção cirúrgica foi indicada. A formação foi enviada para o
setor de patologia animal (HOVET UNISA), para análise histopatológica. No exame macroscópico a massa mediu 7,8 cm x 6,3 cm x 3,1 cm, consistência firme,
superfície irregular, coloração acastanhada com áreas ulceradas e alopécicas. Ao corte, consistência de firme a macia, coloração brancacenta e aspecto liso a
untuoso. Microscopicamente observou-se proliferação mesenquimal maligna, com moderada celularidade e constituída por adipócitos. Os adipócitos demonstram
citoplasma intensamente amplo, núcleos picnóticos e rechaçados para periferia e se coram intensamente basofílicos. Nota - se entremeado aos adipócitos,
lipoblastos poligonais formando arranjos fusiformes com núcleos grandes centrais e pleomórficos, frequentemente redondos, com cromatina marginalizada e
presença de 1 a 3 nucléolos proeminentes. O citoplasma eosinofílico moderado expressa pequena quantidade de gotículas lipídicas (vacuolização) e células
binucleadas. Foi observado de 3 a 7 figuras de mitose típicas e atípicas (10 CGA/400x), área multifocal de necrose e infiltrado inflamatório neutrofílico. Foi
diagnosticado lipossarcoma bem diferenciado. Os estudos de neoplasias em roedores não citam o lipossarcoma com uma incidência significativa, raros relatos
foram publicados. Entretanto um caso semelhante foi relatado em um porquinho da índia com uma massa firme, ovoide de 8,0 cm x 4,0 cm em membro pélvico
direito, histopatológico diagnosticou lipossarcoma bem diferenciado.

CONCLUSOES
Através do exame histopatológico foi possível determinar o diagnóstico final da neoplasia, a remoção cirúrgica para esse caso se mostrou curativa. Mais estudos
devem ser realizados devido à escassez de pesquisas sobre incidências neoplásicas em roedores, para determinar se a ocorrência de neoplasias incomuns, como
lipossarcoma tem aumentado.

REFERENCIAS

PAIXÃO L. P.; Calderaro F. F.; Prazeres R. F. Lipossarcoma em Cavia porcellus: relato de caso. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia
do CRMV-SP, v. 13, n. 1, p. 43-43, 28 abr. 2015. MOURA, Bruna Fachga Marcondes. Estudo retrospectivo de neoplasias em animais silvestres. 2018. 45 f. Trabalho de
conclusão de curso (Bacharelado) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2018. DA COSTA, Stefani de Paula Xavier. Estudo retrospectivo de neoplasias
diagnosticadas em roedores no laboratório de patologia animal da universidade federal rural da Amazônia de 2008 a 2018. 2019. 50 f. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2019. LOPES, Francisco Canindé et al. Lipoma infiltrativo espontâneo em porquinho da Índia
(Cavia porcellus). Revista Brasileira de Ciência Veterinária, v. 20, n. 3, 2013.
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TITULO
LIPOSSARCOMA BEM DIFERENCIADO EM PORQUINHO DA INDIA (Cavia porcellus) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET UNISA)

INTRODUCAO

Atualmente os animais silvestres estão mais presentes nos lares como animais de companhia, devido a regulamentação atual que permite a criação e
comercialização de alguns deles, como o porquinho da índia. Desta maneira, a maior interação com o ser humano predispõe a novas patologias, principalmente por
conta da exposição a fatores carcinogênicos, neoplasias se tornam mais comuns para a espécie. O lipossarcoma é uma neoplasia maligna incomum originada de
adipócitos, pouco relatada em roedores, nos quais apresentam maior ocorrência de carcinomas. Em razão a carência de estudos referentes a lipossarcomas em
porquinhos da índia, este trabalho visa relatar e comparar com os achados na literatura.

OBJETIVOS Descrever os achados clínicos e histológicos de lipossarcoma em cadeia mamária esquerda de porquinho da índia e comparar com outros achados na literatura.

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET UNIS um porquinho da índia, macho, com 4,5 anos de idade. O paciente veio com queixa de aumento de volume em topografia de cadeia
mamária esquerda com tempo de evolução de 6 meses. Em exame físico foi constatada que formação apresentava áreas de ulceração, alopecia e não aderida a
planos profundos.

RESULTADOS

O paciente não apresentou nenhuma manifestação clínica. Em exames de imagem como radiografia e ultrassom para a pesquisa de metástase não foram
constatadas alterações. Em virtude dos resultados dos exames complementares e avaliação clínica, a remoção cirúrgica foi indicada. A formação foi enviada para o
setor de patologia animal (HOVET UNISA), para análise histopatológica. No exame macroscópico a massa mediu 7,8 cm x 6,3 cm x 3,1 cm, consistência firme,
superfície irregular, coloração acastanhada com áreas ulceradas e alopécicas. Ao corte, consistência de firme a macia, coloração brancacenta e aspecto liso a
untuoso. Microscopicamente observou-se proliferação mesenquimal maligna, com moderada celularidade e constituída por adipócitos. Os adipócitos demonstram
citoplasma intensamente amplo, núcleos picnóticos e rechaçados para periferia e se coram intensamente basofílicos. Nota - se entremeado aos adipócitos,
lipoblastos poligonais formando arranjos fusiformes com núcleos grandes centrais e pleomórficos, frequentemente redondos, com cromatina marginalizada e
presença de 1 a 3 nucléolos proeminentes. O citoplasma eosinofílico moderado expressa pequena quantidade de gotículas lipídicas (vacuolização) e células
binucleadas. Foi observado de 3 a 7 figuras de mitose típicas e atípicas (10 CGA/400x), área multifocal de necrose e infiltrado inflamatório neutrofílico. Foi
diagnosticado lipossarcoma bem diferenciado. Os estudos de neoplasias em roedores não citam o lipossarcoma com uma incidência significativa, raros relatos
foram publicados. Entretanto um caso semelhante foi relatado em um porquinho da índia com uma massa firme, ovoide de 8,0 cm x 4,0 cm em membro pélvico
direito, histopatológico diagnosticou lipossarcoma bem diferenciado.

CONCLUSOES
Através do exame histopatológico foi possível determinar o diagnóstico final da neoplasia, a remoção cirúrgica para esse caso se mostrou curativa. Mais estudos
devem ser realizados devido à escassez de pesquisas sobre incidências neoplásicas em roedores, para determinar se a ocorrência de neoplasias incomuns, como
lipossarcoma tem aumentado.

REFERENCIAS

PAIXÃO L. P.; Calderaro F. F.; Prazeres R. F. Lipossarcoma em Cavia porcellus: relato de caso. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia
do CRMV-SP, v. 13, n. 1, p. 43-43, 28 abr. 2015. MOURA, Bruna Fachga Marcondes. Estudo retrospectivo de neoplasias em animais silvestres. 2018. 45 f. Trabalho de
conclusão de curso (Bacharelado) - Universidade Santo Amaro, São Paulo, 2018. DA COSTA, Stefani de Paula Xavier. Estudo retrospectivo de neoplasias
diagnosticadas em roedores no laboratório de patologia animal da universidade federal rural da Amazônia de 2008 a 2018. 2019. 50 f. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2019. LOPES, Francisco Canindé et al. Lipoma infiltrativo espontâneo em porquinho da Índia
(Cavia porcellus). Revista Brasileira de Ciência Veterinária, v. 20, n. 3, 2013.
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TITULO
LIPOSSARCOMA BEM DIFERENCIADO EM PORQUINHO DA INDIA (Cavia porcellus) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO
(HOVET UNISA)

INTRODUCAO

Atualmente os animais silvestres estão mais presentes nos lares como animais de companhia, devido a regulamentação atual que permite a criação e
comercialização de alguns deles, como o porquinho da índia. Desta maneira, a maior interação com o ser humano predispõe a novas patologias, principalmente por
conta da exposição a fatores carcinogênicos, neoplasias se tornam mais comuns para a espécie. O lipossarcoma é uma neoplasia maligna incomum originada de
adipócitos, pouco relatada em roedores, nos quais apresentam maior ocorrência de carcinomas. Em razão a carência de estudos referentes a lipossarcomas em
porquinhos da índia, este trabalho visa relatar e comparar com os achados na literatura.

OBJETIVOS Descrever os achados clínicos e histológicos de lipossarcoma em cadeia mamária esquerda de porquinho da índia e comparar com outros achados na literatura.

METODOLOGIA
Foi atendido no HOVET UNIS um porquinho da índia, macho, com 4,5 anos de idade. O paciente veio com queixa de aumento de volume em topografia de cadeia
mamária esquerda com tempo de evolução de 6 meses. Em exame físico foi constatada que formação apresentava áreas de ulceração, alopecia e não aderida a
planos profundos.

RESULTADOS

O paciente não apresentou nenhuma manifestação clínica. Em exames de imagem como radiografia e ultrassom para a pesquisa de metástase não foram
constatadas alterações. Em virtude dos resultados dos exames complementares e avaliação clínica, a remoção cirúrgica foi indicada. A formação foi enviada para o
setor de patologia animal (HOVET UNISA), para análise histopatológica. No exame macroscópico a massa mediu 7,8 cm x 6,3 cm x 3,1 cm, consistência firme,
superfície irregular, coloração acastanhada com áreas ulceradas e alopécicas. Ao corte, consistência de firme a macia, coloração brancacenta e aspecto liso a
untuoso. Microscopicamente observou-se proliferação mesenquimal maligna, com moderada celularidade e constituída por adipócitos. Os adipócitos demonstram
citoplasma intensamente amplo, núcleos picnóticos e rechaçados para periferia e se coram intensamente basofílicos. Nota - se entremeado aos adipócitos,
lipoblastos poligonais formando arranjos fusiformes com núcleos grandes centrais e pleomórficos, frequentemente redondos, com cromatina marginalizada e
presença de 1 a 3 nucléolos proeminentes. O citoplasma eosinofílico moderado expressa pequena quantidade de gotículas lipídicas (vacuolização) e células
binucleadas. Foi observado de 3 a 7 figuras de mitose típicas e atípicas (10 CGA/400x), área multifocal de necrose e infiltrado inflamatório neutrofílico. Foi
diagnosticado lipossarcoma bem diferenciado. Os estudos de neoplasias em roedores não citam o lipossarcoma com uma incidência significativa, raros relatos
foram publicados. Entretanto um caso semelhante foi relatado em um porquinho da índia com uma massa firme, ovoide de 8,0 cm x 4,0 cm em membro pélvico
direito, histopatológico diagnosticou lipossarcoma bem diferenciado.

CONCLUSOES
Através do exame histopatológico foi possível determinar o diagnóstico final da neoplasia, a remoção cirúrgica para esse caso se mostrou curativa. Mais estudos
devem ser realizados devido à escassez de pesquisas sobre incidências neoplásicas em roedores, para determinar se a ocorrência de neoplasias incomuns, como
lipossarcoma tem aumentado.

REFERENCIAS
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diagnosticadas em roedores no laboratório de patologia animal da universidade federal rural da Amazônia de 2008 a 2018. 2019. 50 f. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2019. LOPES, Francisco Canindé et al. Lipoma infiltrativo espontâneo em porquinho da Índia
(Cavia porcellus). Revista Brasileira de Ciência Veterinária, v. 20, n. 3, 2013.
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TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: espaços alternativos à Educação Física

INTRODUCAO
A disciplina Educação Física componente curricular obrigatório da educação básica apresenta em seu desenvolvimento dos diversos níveis o contemplar os
elementos da cultura corporal de movimento em um ambiente que predominantemente se associa à quadra poliesportiva da escola. Por opção própria os
professores desta disciplina utilizam outros espaços, estes espaços possuem objetivos para sua utilização e quais seriam estes espaços?

OBJETIVOS
Os objetivos deste estudo se situam em relacionar e analisar os objetivos que levam os professores de Educação Física a explorar espaços que vão além da quadra
poliesportiva, caracterizar quais seriam estes espaços e as formas de explorá-los.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas e
fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as formas de utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva na aulas de Educação Física.
Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 36822820.2.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.559.
Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação na Educação Básica e que atuam no desenvolvimento da disciplina se utilizando
de espaços extra-quadra poliesportiva.

RESULTADOS

Com relação a justificativa para utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva pelo Educação Física o Professor 3 apontou o seguinte aspecto: “A Quadra
poliesportiva não é o único espaço físico para se atingir o ensino aprendizagem da Educação Física, trabalho com pesquisa, com objetivo de fazer do aluno
protagonista do saber, e nem sempre a quadra vai possibilitar esse ensino.” A resposta apresentada pelo professor denota que ao procurar ampliar os espaços
próprios para as aulas de Educação Física procura contemplar aspectos da formação que vão além da dimensão motora voltando-se para áreas como a formação
conceitual e atitudinal (BRASIL, BNCC, 2018).

CONCLUSOES
Observou-se que ao procurar outros espaços para o desenvolvimento das aulas de Educação Física o professor procura entre outros aspectos busca caracterizar a
disciplina Educação Física como um componente curricular que contempla seu objeto de estudo, que se trata da cultura corporal de movimento, porém não só por
sua vertente procedimental mas também conceitual e atitudinal.

REFERENCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC 2018. GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a
prática. 3a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio.
5a. ed. Porto Alegre: Penso, 2017. SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da
cidade. 2a. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: espaços alternativos à Educação Física

INTRODUCAO
A disciplina Educação Física componente curricular obrigatório da educação básica apresenta em seu desenvolvimento dos diversos níveis o contemplar os
elementos da cultura corporal de movimento em um ambiente que predominantemente se associa à quadra poliesportiva da escola. Por opção própria os
professores desta disciplina utilizam outros espaços, estes espaços possuem objetivos para sua utilização e quais seriam estes espaços?

OBJETIVOS
Os objetivos deste estudo se situam em relacionar e analisar os objetivos que levam os professores de Educação Física a explorar espaços que vão além da quadra
poliesportiva, caracterizar quais seriam estes espaços e as formas de explorá-los.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas e
fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as formas de utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva na aulas de Educação Física.
Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 36822820.2.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.559.
Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação na Educação Básica e que atuam no desenvolvimento da disciplina se utilizando
de espaços extra-quadra poliesportiva.

RESULTADOS

Com relação a justificativa para utilização dos espaços extra-quadra poliesportiva pelo Educação Física o Professor 3 apontou o seguinte aspecto: “A Quadra
poliesportiva não é o único espaço físico para se atingir o ensino aprendizagem da Educação Física, trabalho com pesquisa, com objetivo de fazer do aluno
protagonista do saber, e nem sempre a quadra vai possibilitar esse ensino.” A resposta apresentada pelo professor denota que ao procurar ampliar os espaços
próprios para as aulas de Educação Física procura contemplar aspectos da formação que vão além da dimensão motora voltando-se para áreas como a formação
conceitual e atitudinal (BRASIL, BNCC, 2018).

CONCLUSOES
Observou-se que ao procurar outros espaços para o desenvolvimento das aulas de Educação Física o professor procura entre outros aspectos busca caracterizar a
disciplina Educação Física como um componente curricular que contempla seu objeto de estudo, que se trata da cultura corporal de movimento, porém não só por
sua vertente procedimental mas também conceitual e atitudinal.

REFERENCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC 2018. GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a
prática. 3a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. HERNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio.
5a. ed. Porto Alegre: Penso, 2017. SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da
cidade. 2a. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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TITULO OSTEOSSARCOMA OSTEOBLÁSTICO EM PERIQUITO VERDE (BROTOGERIS TIRICA) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O Brotogeris tirica de nome popular Periquito-verde é uma ave nativa da Mata Atlântica, faz parte da família Psittacidae que está entre as mais acometidas por
proliferações neoplásicas. Além disso, devido à alta demanda de aves como animais de companhia e o consequente aumento da expectativa de vida, há uma
necessidade eminente de explorar e estudar cada vez mais suas respectivas patologias e possíveis tratamentos. O osteossarcoma é um tumor de alta malignidade,
geralmente acomete ossos longos e apresenta aspecto firme, aderido e com bordos mal delimitados. Em exames radiográficos é possível observar proliferação e
lise óssea. Em razão a carência de estudos referentes a osteossarcomas em psitacídeos, este trabalho visa relatar o ocorrido com um periquito verde.

OBJETIVOS Descrever os achados clínicos e histológicos de osteossarcoma em rádio e ulna esquerda de periquito verde.

METODOLOGIA
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) um Periquito-verde, macho, com 16 anos de idade. No exame físico notou-se uma
formação ulcerada em asa esquerda com prurido. À palpação a neoformação apresentava consistência firme, irregular, aderida a planos profundos com ulceração.

RESULTADOS

Foram realizados exames radiográficos da asa para melhor definição visual das estruturas acometidas. Notou-se uma estrutura de radiopacidade similar a óssea,
com presença de lise óssea associada a áreas de proliferação. Os achados descrito pelo raio X corroboram para a suspeita de osteossarcoma, este padrão
radiográfico é citado para esta neoplasias. Também foi coletado material por citologia aspirativa, com laudo sugestivo de sarcoma. Em virtude dos resultados dos
exames complementares e avaliação clínica, a remoção cirúrgica foi indicada com a amputação da asa, permitindo a retirada da neoplasia com margem cirúrgica,
minimizando a probabilidade de recidiva. Embora recidiva pós amputação já tenha sido descrita em cacatua. A formação foi enviada para o setor de patologia animal
(HOVET UNISA), para análise histopatológica. No exame macroscópico o nódulo mediu 3,2 cm x 2,6 cm, de consistência firme, superfície irregular, coloração
brancacenta com áreas ulceradas. Ao corte, notou-se o mesmo aspecto externo. Microscopicamente observou-se neoplasia maligna mesenquimal com alta
celularidade, arranjos celulares de padrão fusiforme com citoplasma escasso eosinofílico, núcleos arredondados, por vezes, alongados, com um a três nucléolos
evidentes por célula. Presença de raras células gigantes binucleadas, acentuado pleomorfismo celular e anisocariose com 2 a 5 figuras de mitose típicas e atípicas
por campo (400x/ 10 CGA), presença moderada de matriz osteóide. Diagnóstico morfológico Osteossarcoma Osteoblástico Grau II.

CONCLUSOES

Os dados encontrados no relato de caso sugerem uma classificação do padrão morfológico de osteossarcoma e graduação, que é utilizado para pequenos animais,
no qual não foram descritos em outras publicações para aves. O incidente dessa neoplasia em periquito verde, também não foi descrita para essa espécie, sendo já
relatadas em psitaciformes como: papagaios, cacatuas e periquitos-australianos. Mais estudos devem ser realizados devido à escassez de pesquisas sobre
incidências neoplásicas em psitacídeos e quais neoplasias que os acometem, com enfoque na classificação morfológica dos osteossarcomas nessa espécie.

REFERENCIAS

REAVIL, D. R. Tumors of pet birds. Veterinary Clinics Exotic Animal Practive, v. 7, p. 537-560, 2004. FILIPPICH, L. J. Tumor control in birds. Seminars in Avian and
Exotic Medicine, v. 13, n. 1, p.25-43, 2004. KIRPENSTEIJN, J., KIK, M., et al. Prognostic significance of a new histologic grading system for canine osteossarcoma.
Vet Pathology, v. 39, p. 240-246, 2002. REECE, R.L. Observations on naturally occurring neoplasms in bird in the state of Victoria, Australia. Avian Pathology, v. 21, p.
19 -21, 1992.
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TITULO OSTEOSSARCOMA OSTEOBLÁSTICO EM PERIQUITO VERDE (BROTOGERIS TIRICA) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O Brotogeris tirica de nome popular Periquito-verde é uma ave nativa da Mata Atlântica, faz parte da família Psittacidae que está entre as mais acometidas por
proliferações neoplásicas. Além disso, devido à alta demanda de aves como animais de companhia e o consequente aumento da expectativa de vida, há uma
necessidade eminente de explorar e estudar cada vez mais suas respectivas patologias e possíveis tratamentos. O osteossarcoma é um tumor de alta malignidade,
geralmente acomete ossos longos e apresenta aspecto firme, aderido e com bordos mal delimitados. Em exames radiográficos é possível observar proliferação e
lise óssea. Em razão a carência de estudos referentes a osteossarcomas em psitacídeos, este trabalho visa relatar o ocorrido com um periquito verde.

OBJETIVOS Descrever os achados clínicos e histológicos de osteossarcoma em rádio e ulna esquerda de periquito verde.

METODOLOGIA
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) um Periquito-verde, macho, com 16 anos de idade. No exame físico notou-se uma
formação ulcerada em asa esquerda com prurido. À palpação a neoformação apresentava consistência firme, irregular, aderida a planos profundos com ulceração.

RESULTADOS

Foram realizados exames radiográficos da asa para melhor definição visual das estruturas acometidas. Notou-se uma estrutura de radiopacidade similar a óssea,
com presença de lise óssea associada a áreas de proliferação. Os achados descrito pelo raio X corroboram para a suspeita de osteossarcoma, este padrão
radiográfico é citado para esta neoplasias. Também foi coletado material por citologia aspirativa, com laudo sugestivo de sarcoma. Em virtude dos resultados dos
exames complementares e avaliação clínica, a remoção cirúrgica foi indicada com a amputação da asa, permitindo a retirada da neoplasia com margem cirúrgica,
minimizando a probabilidade de recidiva. Embora recidiva pós amputação já tenha sido descrita em cacatua. A formação foi enviada para o setor de patologia animal
(HOVET UNISA), para análise histopatológica. No exame macroscópico o nódulo mediu 3,2 cm x 2,6 cm, de consistência firme, superfície irregular, coloração
brancacenta com áreas ulceradas. Ao corte, notou-se o mesmo aspecto externo. Microscopicamente observou-se neoplasia maligna mesenquimal com alta
celularidade, arranjos celulares de padrão fusiforme com citoplasma escasso eosinofílico, núcleos arredondados, por vezes, alongados, com um a três nucléolos
evidentes por célula. Presença de raras células gigantes binucleadas, acentuado pleomorfismo celular e anisocariose com 2 a 5 figuras de mitose típicas e atípicas
por campo (400x/ 10 CGA), presença moderada de matriz osteóide. Diagnóstico morfológico Osteossarcoma Osteoblástico Grau II.

CONCLUSOES

Os dados encontrados no relato de caso sugerem uma classificação do padrão morfológico de osteossarcoma e graduação, que é utilizado para pequenos animais,
no qual não foram descritos em outras publicações para aves. O incidente dessa neoplasia em periquito verde, também não foi descrita para essa espécie, sendo já
relatadas em psitaciformes como: papagaios, cacatuas e periquitos-australianos. Mais estudos devem ser realizados devido à escassez de pesquisas sobre
incidências neoplásicas em psitacídeos e quais neoplasias que os acometem, com enfoque na classificação morfológica dos osteossarcomas nessa espécie.

REFERENCIAS

REAVIL, D. R. Tumors of pet birds. Veterinary Clinics Exotic Animal Practive, v. 7, p. 537-560, 2004. FILIPPICH, L. J. Tumor control in birds. Seminars in Avian and
Exotic Medicine, v. 13, n. 1, p.25-43, 2004. KIRPENSTEIJN, J., KIK, M., et al. Prognostic significance of a new histologic grading system for canine osteossarcoma.
Vet Pathology, v. 39, p. 240-246, 2002. REECE, R.L. Observations on naturally occurring neoplasms in bird in the state of Victoria, Australia. Avian Pathology, v. 21, p.
19 -21, 1992.
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TITULO OSTEOSSARCOMA OSTEOBLÁSTICO EM PERIQUITO VERDE (BROTOGERIS TIRICA) ATENDIDO NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE SANTO AMARO

INTRODUCAO

O Brotogeris tirica de nome popular Periquito-verde é uma ave nativa da Mata Atlântica, faz parte da família Psittacidae que está entre as mais acometidas por
proliferações neoplásicas. Além disso, devido à alta demanda de aves como animais de companhia e o consequente aumento da expectativa de vida, há uma
necessidade eminente de explorar e estudar cada vez mais suas respectivas patologias e possíveis tratamentos. O osteossarcoma é um tumor de alta malignidade,
geralmente acomete ossos longos e apresenta aspecto firme, aderido e com bordos mal delimitados. Em exames radiográficos é possível observar proliferação e
lise óssea. Em razão a carência de estudos referentes a osteossarcomas em psitacídeos, este trabalho visa relatar o ocorrido com um periquito verde.

OBJETIVOS Descrever os achados clínicos e histológicos de osteossarcoma em rádio e ulna esquerda de periquito verde.

METODOLOGIA
Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) um Periquito-verde, macho, com 16 anos de idade. No exame físico notou-se uma
formação ulcerada em asa esquerda com prurido. À palpação a neoformação apresentava consistência firme, irregular, aderida a planos profundos com ulceração.

RESULTADOS

Foram realizados exames radiográficos da asa para melhor definição visual das estruturas acometidas. Notou-se uma estrutura de radiopacidade similar a óssea,
com presença de lise óssea associada a áreas de proliferação. Os achados descrito pelo raio X corroboram para a suspeita de osteossarcoma, este padrão
radiográfico é citado para esta neoplasias. Também foi coletado material por citologia aspirativa, com laudo sugestivo de sarcoma. Em virtude dos resultados dos
exames complementares e avaliação clínica, a remoção cirúrgica foi indicada com a amputação da asa, permitindo a retirada da neoplasia com margem cirúrgica,
minimizando a probabilidade de recidiva. Embora recidiva pós amputação já tenha sido descrita em cacatua. A formação foi enviada para o setor de patologia animal
(HOVET UNISA), para análise histopatológica. No exame macroscópico o nódulo mediu 3,2 cm x 2,6 cm, de consistência firme, superfície irregular, coloração
brancacenta com áreas ulceradas. Ao corte, notou-se o mesmo aspecto externo. Microscopicamente observou-se neoplasia maligna mesenquimal com alta
celularidade, arranjos celulares de padrão fusiforme com citoplasma escasso eosinofílico, núcleos arredondados, por vezes, alongados, com um a três nucléolos
evidentes por célula. Presença de raras células gigantes binucleadas, acentuado pleomorfismo celular e anisocariose com 2 a 5 figuras de mitose típicas e atípicas
por campo (400x/ 10 CGA), presença moderada de matriz osteóide. Diagnóstico morfológico Osteossarcoma Osteoblástico Grau II.

CONCLUSOES

Os dados encontrados no relato de caso sugerem uma classificação do padrão morfológico de osteossarcoma e graduação, que é utilizado para pequenos animais,
no qual não foram descritos em outras publicações para aves. O incidente dessa neoplasia em periquito verde, também não foi descrita para essa espécie, sendo já
relatadas em psitaciformes como: papagaios, cacatuas e periquitos-australianos. Mais estudos devem ser realizados devido à escassez de pesquisas sobre
incidências neoplásicas em psitacídeos e quais neoplasias que os acometem, com enfoque na classificação morfológica dos osteossarcomas nessa espécie.

REFERENCIAS

REAVIL, D. R. Tumors of pet birds. Veterinary Clinics Exotic Animal Practive, v. 7, p. 537-560, 2004. FILIPPICH, L. J. Tumor control in birds. Seminars in Avian and
Exotic Medicine, v. 13, n. 1, p.25-43, 2004. KIRPENSTEIJN, J., KIK, M., et al. Prognostic significance of a new histologic grading system for canine osteossarcoma.
Vet Pathology, v. 39, p. 240-246, 2002. REECE, R.L. Observations on naturally occurring neoplasms in bird in the state of Victoria, Australia. Avian Pathology, v. 21, p.
19 -21, 1992.
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TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: a utilização da matriz cultural africana como conteúdo das aulas

INTRODUCAO
O currículo da disciplina Educação Física na educação básica aponta a algum tempo a necessidade de ampliação das áreas no referência para sua constituição, para
além da matriz europeia que sempre foi sua característica. Conforme a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBen, 9394/96) estabelece o
currículo da educação básica deve prestigiar as elementos vinculados não só a matriz europeia, mas também as matrizes africana e indígena.

OBJETIVOS
Este estudo situa entre seus objetivos a caracterização do uso dos conteúdos da cultura corporal de movimento de matriz africana, assim com descrever e analisar
quais seriam estes conteúdos e a forma como tem sido colocados em prática.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas e
fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as formas de utilização dos conteúdos curriculares oriundos da cultura de movimento
africana. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 36822820.2.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP:
4.292.559. Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação na Educação Básica e que atuam no desenvolvimento de conteúdos
curriculares oriundos da cultura de movimento africana.Os dados da questionário relacionados a caracterização do sujeitos são tratados por meio de estatística
descritiva e das questões referentes a utilização dos conteúdos curriculares oriundos da cultura de movimento africana por meio da técnica de analise de conteúdo.

RESULTADOS

Os resultados no que dizem respeito a importância do desenvolvimento desta matriz de conteúdos junto a Educação Física é destacado pela Professora 3 da
seguinte forma: “É muito importante desenvolver ainda mais que rede se comporta muitas vezes alheia a história e culturas africanas e afro-brasileiras ficando
restritas somente a datas comemorativas.” O documento oficial Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagem para a Educação Étnico-Racial (SME/SP,
2008) destaca que se atue no sentido do desenvolvimento de sensibilização para o tema étnico-racial, que este documento propõe, e uma série de ações conjugadas
certamente contribuirão para o fortalecimento de uma educação antirracista e plural.

CONCLUSOES
O estudo permite inferir que já existe uma predisposição para utilização dos conteúdos da cultura corporal de movimento de matriz africana e afro-brasileira porém
os professores carecem de formação mais específica para explorarem estes conteúdos de modo a contribuir com uma mudança de consideração em relação aos
mesmos.
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TITULO PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE MULHERES USUÁRIAS DA ONG “CASA DOS SONHOS”, SANTA RITA, PARAÍBA

INTRODUCAO

A saúde coletiva e a educação em saúde relacionam-se intimamente. O princípio de se educar para saúde e para o ambiente parte da hipótese de que vários
problemas de saúde são resultantes da precária situação educacional da população, carecendo, portanto, de medidas educativas, bem como de orientações,
incentivo a continuar seu acompanhamento médico. Com relação à saúde da mulher adulta pode-se destacar doenças, agravos e condições de saúde importantes,
dentre elas as doenças crônicas não transmissíveis, suas causas e consequências. O excesso de pesso e a hipertensão arterial sistêmica, associados ou não, são
clássicos fatores de risco para doenças cardiovasculares e reconhecidos como problemas de saúde pública mundial.

OBJETIVOS Estudar a prevalência de fatores de risco cardiovascular entre as mulheres adultas usuários da ONG Casa dos Sonhos, Santa Rita, Paraíba.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, realizado durante a expedição “Pra Continuar Sonhando” em Julho de 2019. Foram avaliados peso, altura, índice de massa corpórea,
circunferência da cintura e pressão arterial sistêmica de mulheres com idades acima de 14 anos.

RESULTADOS

Foram atendidas 114 mulheres com idades que variaram entre 14 e 79 anos, com média aritmética de 37,8 anos e desvio padrão de 15,7 anos. Sobre o diagnóstico
nutricional pelo IMC, observou-se baixo-peso em 2,8%; eutrofia em 31,8%; sobrepeso em 37,4%; obesidade grau 1 em 19,6%; obesidade grau 2 em 6,5% e obesidade
grau 3 em 1,9%. Das mulheres avaliadas, 28 (30,8%) apresentavam circunferência da cintura inferior a 80 cm; 19 (20,9%), entre 80 e 88 cm; e 44 (48,3%), medida
superior a 88 cm. Com relação ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, 74 (64,9%) mulheres eram normotensas (pressão arterial sistêmica dentro dos
limites de normalidade); 21 (18,4%) tinham pré-hipertensão; 7 (6,1%), hipertensão estágio 1; 8 (7,0%), hipertensão estágio 2; e 4 pessoas (3,5%), hipertensão estágio
3. A partir desses resultados foram elaborados roteiros para gravação de vídeo de Educação em Saúde com temas envolvendo os fatores de risco para doença
cardiovascular que serão enviados à ONG Casa dos Sonhos, como resposta ao nosso diagnóstico em saúde.

CONCLUSOES

Portanto, a prevalência de excesso de peso global e abdominal, bem como a hipertensão arterial sistêmica acometem importante parcela desta população
específica. A partir dos resultados do diagnóstico em saúde proporcionado por esta pesquisa, espera-se a redução da prevalência dos fatores de risco para doença
cardiovascular e suas consequências para esta população. É necessário um constante acompanhamento e um contato próximo com a população para que as
mudanças em seu estilo de vida e saúde sejam permanentes.
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TITULO PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE MULHERES USUÁRIAS DA ONG “CASA DOS SONHOS”, SANTA RITA, PARAÍBA

INTRODUCAO

A saúde coletiva e a educação em saúde relacionam-se intimamente. O princípio de se educar para saúde e para o ambiente parte da hipótese de que vários
problemas de saúde são resultantes da precária situação educacional da população, carecendo, portanto, de medidas educativas, bem como de orientações,
incentivo a continuar seu acompanhamento médico. Com relação à saúde da mulher adulta pode-se destacar doenças, agravos e condições de saúde importantes,
dentre elas as doenças crônicas não transmissíveis, suas causas e consequências. O excesso de pesso e a hipertensão arterial sistêmica, associados ou não, são
clássicos fatores de risco para doenças cardiovasculares e reconhecidos como problemas de saúde pública mundial.

OBJETIVOS Estudar a prevalência de fatores de risco cardiovascular entre as mulheres adultas usuários da ONG Casa dos Sonhos, Santa Rita, Paraíba.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, realizado durante a expedição “Pra Continuar Sonhando” em Julho de 2019. Foram avaliados peso, altura, índice de massa corpórea,
circunferência da cintura e pressão arterial sistêmica de mulheres com idades acima de 14 anos.

RESULTADOS

Foram atendidas 114 mulheres com idades que variaram entre 14 e 79 anos, com média aritmética de 37,8 anos e desvio padrão de 15,7 anos. Sobre o diagnóstico
nutricional pelo IMC, observou-se baixo-peso em 2,8%; eutrofia em 31,8%; sobrepeso em 37,4%; obesidade grau 1 em 19,6%; obesidade grau 2 em 6,5% e obesidade
grau 3 em 1,9%. Das mulheres avaliadas, 28 (30,8%) apresentavam circunferência da cintura inferior a 80 cm; 19 (20,9%), entre 80 e 88 cm; e 44 (48,3%), medida
superior a 88 cm. Com relação ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, 74 (64,9%) mulheres eram normotensas (pressão arterial sistêmica dentro dos
limites de normalidade); 21 (18,4%) tinham pré-hipertensão; 7 (6,1%), hipertensão estágio 1; 8 (7,0%), hipertensão estágio 2; e 4 pessoas (3,5%), hipertensão estágio
3. A partir desses resultados foram elaborados roteiros para gravação de vídeo de Educação em Saúde com temas envolvendo os fatores de risco para doença
cardiovascular que serão enviados à ONG Casa dos Sonhos, como resposta ao nosso diagnóstico em saúde.

CONCLUSOES

Portanto, a prevalência de excesso de peso global e abdominal, bem como a hipertensão arterial sistêmica acometem importante parcela desta população
específica. A partir dos resultados do diagnóstico em saúde proporcionado por esta pesquisa, espera-se a redução da prevalência dos fatores de risco para doença
cardiovascular e suas consequências para esta população. É necessário um constante acompanhamento e um contato próximo com a população para que as
mudanças em seu estilo de vida e saúde sejam permanentes.
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TITULO PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE MULHERES USUÁRIAS DA ONG “CASA DOS SONHOS”, SANTA RITA, PARAÍBA

INTRODUCAO

A saúde coletiva e a educação em saúde relacionam-se intimamente. O princípio de se educar para saúde e para o ambiente parte da hipótese de que vários
problemas de saúde são resultantes da precária situação educacional da população, carecendo, portanto, de medidas educativas, bem como de orientações,
incentivo a continuar seu acompanhamento médico. Com relação à saúde da mulher adulta pode-se destacar doenças, agravos e condições de saúde importantes,
dentre elas as doenças crônicas não transmissíveis, suas causas e consequências. O excesso de pesso e a hipertensão arterial sistêmica, associados ou não, são
clássicos fatores de risco para doenças cardiovasculares e reconhecidos como problemas de saúde pública mundial.

OBJETIVOS Estudar a prevalência de fatores de risco cardiovascular entre as mulheres adultas usuários da ONG Casa dos Sonhos, Santa Rita, Paraíba.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, realizado durante a expedição “Pra Continuar Sonhando” em Julho de 2019. Foram avaliados peso, altura, índice de massa corpórea,
circunferência da cintura e pressão arterial sistêmica de mulheres com idades acima de 14 anos.

RESULTADOS

Foram atendidas 114 mulheres com idades que variaram entre 14 e 79 anos, com média aritmética de 37,8 anos e desvio padrão de 15,7 anos. Sobre o diagnóstico
nutricional pelo IMC, observou-se baixo-peso em 2,8%; eutrofia em 31,8%; sobrepeso em 37,4%; obesidade grau 1 em 19,6%; obesidade grau 2 em 6,5% e obesidade
grau 3 em 1,9%. Das mulheres avaliadas, 28 (30,8%) apresentavam circunferência da cintura inferior a 80 cm; 19 (20,9%), entre 80 e 88 cm; e 44 (48,3%), medida
superior a 88 cm. Com relação ao diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, 74 (64,9%) mulheres eram normotensas (pressão arterial sistêmica dentro dos
limites de normalidade); 21 (18,4%) tinham pré-hipertensão; 7 (6,1%), hipertensão estágio 1; 8 (7,0%), hipertensão estágio 2; e 4 pessoas (3,5%), hipertensão estágio
3. A partir desses resultados foram elaborados roteiros para gravação de vídeo de Educação em Saúde com temas envolvendo os fatores de risco para doença
cardiovascular que serão enviados à ONG Casa dos Sonhos, como resposta ao nosso diagnóstico em saúde.

CONCLUSOES

Portanto, a prevalência de excesso de peso global e abdominal, bem como a hipertensão arterial sistêmica acometem importante parcela desta população
específica. A partir dos resultados do diagnóstico em saúde proporcionado por esta pesquisa, espera-se a redução da prevalência dos fatores de risco para doença
cardiovascular e suas consequências para esta população. É necessário um constante acompanhamento e um contato próximo com a população para que as
mudanças em seu estilo de vida e saúde sejam permanentes.
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TITULO RELATO DE CASO: HEMANGIOMA EM TUCANO TOCO (RAMPHASTOS TOCO)

INTRODUCAO

Os hemangiomas ocorrem mais comumente em aves do que os hemangiossarcomas, são tumores benignos que podem ser internos ou externos, porém, são mais
encontrados em pele (pés, região inguinal, cloaca, pescoço e asas), em órgãos como baço, geralmente ocorrem isoladamente em tecido cutâneo, embora sua
multiplicação primária não seja incomum. Macroscopicamente, estas formações assemelham-se a pequenos intumescimentos de consistência macia, de coloração
avermelhada, circunscritos na pele e subcutâneo. Quando diagnosticados em fase inicial são facilmente excisionados, garantindo excelente prognóstico à ave.

OBJETIVOS
Estudos relacionados às neoformações em animais silvestres são escassos na literatura, a partir disto, o presente estudo pretende reunir as informações sobre a
ocorrência e as formas de conduta frente à ocorrência de hemangiomas em aves.

METODOLOGIA

Um Tucano Toco (Ramphastideo toco), de 4 anos, foi atendido na clínica veterinária Fiéis Ferinhas em Itapevi com queixa principal de nódulo em região medial de
asa, área anatômica de rádio e ulna direita. Tutora relata crescimento rápido e que o animal apresentava comportamento normal, a alimentação é variada entre frutas
e ração para espécie, vive em um viveiro amplo e sozinho. No atendimento clínico notou-se nódulo de tamanho aproximado de 6,0 cm de diâmetro, consistência
macia, sem alteração de cor da pele e não aderido a planos profundos.

RESULTADOS

No exame citológico de amostra obteve-se resultado sugestivo de hemangioma ou hemangiossarcoma e em exame radiográfico o nódulo apresentou-se circunscrito
e sem alteração de tecido ósseo no local. O animal foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) para realização da
excisão cirúrgica do nódulo, foi removido inteiro e encapsulado sendo encaminhado para o exame histopatológico. Macroscopicamente apresentou consistência
firme, superfície regular, coloração brancacento com áreas avermelhadas e encapsulado. Ao corte, verificou-se consistência macia, coloração avermelhada e
aspecto sólido. Microscopicamente observou-se proliferação mesenquimal do endotélio vascular com moderada celularidade, formando canais vasculares
irregulares preenchidos por eritrócitos e limitado por espessa cápsula de tecido conjuntivo fibroso. As células endoteliais possuíam citoplasma escasso, quando
visualizados, levemente eosinofílico, os núcleos variaram de alongados e ovais e alguns com formato de charuto, apresentando de 1 a 2 nucléolos evidentes por
célula. Notou-se moderado pleomorfismo celular e anisocariose, não sendo observadas figuras de mitose. Havia extensa área hemorrágica com infiltrado
heterofílico e moderado infiltrado de macrófagos. Pequenas áreas de necrose e presença de abscesso heterofílico focal também foram registrados, sendo
compatível com diagnóstico morfológico de hemangioma.

CONCLUSOES
Com a associação do exame citológico e histopatológico foi possível determinar o diagnóstico final da neoplasia e conforme relato em literatura, a remoção cirúrgica
se mostrou curativa, o animal ficou estável e não foi necessária a realização de outro procedimento. Não houve relatos de recidivas no animal, que continuou com o
membro preservado.
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selvagens, São Paulo: Roca, 2007. p. 222-251. SINHORINI, J.A. Neoplasias em aves domesticas e silvestres mantidas em domicilio: Avaliacao anatomopatológica e
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TITULO RELATO DE CASO: HEMANGIOMA EM TUCANO TOCO (RAMPHASTOS TOCO)

INTRODUCAO

Os hemangiomas ocorrem mais comumente em aves do que os hemangiossarcomas, são tumores benignos que podem ser internos ou externos, porém, são mais
encontrados em pele (pés, região inguinal, cloaca, pescoço e asas), em órgãos como baço, geralmente ocorrem isoladamente em tecido cutâneo, embora sua
multiplicação primária não seja incomum. Macroscopicamente, estas formações assemelham-se a pequenos intumescimentos de consistência macia, de coloração
avermelhada, circunscritos na pele e subcutâneo. Quando diagnosticados em fase inicial são facilmente excisionados, garantindo excelente prognóstico à ave.

OBJETIVOS
Estudos relacionados às neoformações em animais silvestres são escassos na literatura, a partir disto, o presente estudo pretende reunir as informações sobre a
ocorrência e as formas de conduta frente à ocorrência de hemangiomas em aves.

METODOLOGIA

Um Tucano Toco (Ramphastideo toco), de 4 anos, foi atendido na clínica veterinária Fiéis Ferinhas em Itapevi com queixa principal de nódulo em região medial de
asa, área anatômica de rádio e ulna direita. Tutora relata crescimento rápido e que o animal apresentava comportamento normal, a alimentação é variada entre frutas
e ração para espécie, vive em um viveiro amplo e sozinho. No atendimento clínico notou-se nódulo de tamanho aproximado de 6,0 cm de diâmetro, consistência
macia, sem alteração de cor da pele e não aderido a planos profundos.

RESULTADOS

No exame citológico de amostra obteve-se resultado sugestivo de hemangioma ou hemangiossarcoma e em exame radiográfico o nódulo apresentou-se circunscrito
e sem alteração de tecido ósseo no local. O animal foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) para realização da
excisão cirúrgica do nódulo, foi removido inteiro e encapsulado sendo encaminhado para o exame histopatológico. Macroscopicamente apresentou consistência
firme, superfície regular, coloração brancacento com áreas avermelhadas e encapsulado. Ao corte, verificou-se consistência macia, coloração avermelhada e
aspecto sólido. Microscopicamente observou-se proliferação mesenquimal do endotélio vascular com moderada celularidade, formando canais vasculares
irregulares preenchidos por eritrócitos e limitado por espessa cápsula de tecido conjuntivo fibroso. As células endoteliais possuíam citoplasma escasso, quando
visualizados, levemente eosinofílico, os núcleos variaram de alongados e ovais e alguns com formato de charuto, apresentando de 1 a 2 nucléolos evidentes por
célula. Notou-se moderado pleomorfismo celular e anisocariose, não sendo observadas figuras de mitose. Havia extensa área hemorrágica com infiltrado
heterofílico e moderado infiltrado de macrófagos. Pequenas áreas de necrose e presença de abscesso heterofílico focal também foram registrados, sendo
compatível com diagnóstico morfológico de hemangioma.

CONCLUSOES
Com a associação do exame citológico e histopatológico foi possível determinar o diagnóstico final da neoplasia e conforme relato em literatura, a remoção cirúrgica
se mostrou curativa, o animal ficou estável e não foi necessária a realização de outro procedimento. Não houve relatos de recidivas no animal, que continuou com o
membro preservado.
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selvagens, São Paulo: Roca, 2007. p. 222-251. SINHORINI, J.A. Neoplasias em aves domesticas e silvestres mantidas em domicilio: Avaliacao anatomopatológica e
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Página 1265



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11984 Anatomia Patologia Animal 1 - Mostra de Pós-graduação Especialização 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3393402 - FABIANA FERREIRA SALGADO 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Celso Martins Pinto Atílio Sersun Calefi

TITULO RELATO DE CASO: HEMANGIOMA EM TUCANO TOCO (RAMPHASTOS TOCO)

INTRODUCAO

Os hemangiomas ocorrem mais comumente em aves do que os hemangiossarcomas, são tumores benignos que podem ser internos ou externos, porém, são mais
encontrados em pele (pés, região inguinal, cloaca, pescoço e asas), em órgãos como baço, geralmente ocorrem isoladamente em tecido cutâneo, embora sua
multiplicação primária não seja incomum. Macroscopicamente, estas formações assemelham-se a pequenos intumescimentos de consistência macia, de coloração
avermelhada, circunscritos na pele e subcutâneo. Quando diagnosticados em fase inicial são facilmente excisionados, garantindo excelente prognóstico à ave.

OBJETIVOS
Estudos relacionados às neoformações em animais silvestres são escassos na literatura, a partir disto, o presente estudo pretende reunir as informações sobre a
ocorrência e as formas de conduta frente à ocorrência de hemangiomas em aves.

METODOLOGIA

Um Tucano Toco (Ramphastideo toco), de 4 anos, foi atendido na clínica veterinária Fiéis Ferinhas em Itapevi com queixa principal de nódulo em região medial de
asa, área anatômica de rádio e ulna direita. Tutora relata crescimento rápido e que o animal apresentava comportamento normal, a alimentação é variada entre frutas
e ração para espécie, vive em um viveiro amplo e sozinho. No atendimento clínico notou-se nódulo de tamanho aproximado de 6,0 cm de diâmetro, consistência
macia, sem alteração de cor da pele e não aderido a planos profundos.

RESULTADOS

No exame citológico de amostra obteve-se resultado sugestivo de hemangioma ou hemangiossarcoma e em exame radiográfico o nódulo apresentou-se circunscrito
e sem alteração de tecido ósseo no local. O animal foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) para realização da
excisão cirúrgica do nódulo, foi removido inteiro e encapsulado sendo encaminhado para o exame histopatológico. Macroscopicamente apresentou consistência
firme, superfície regular, coloração brancacento com áreas avermelhadas e encapsulado. Ao corte, verificou-se consistência macia, coloração avermelhada e
aspecto sólido. Microscopicamente observou-se proliferação mesenquimal do endotélio vascular com moderada celularidade, formando canais vasculares
irregulares preenchidos por eritrócitos e limitado por espessa cápsula de tecido conjuntivo fibroso. As células endoteliais possuíam citoplasma escasso, quando
visualizados, levemente eosinofílico, os núcleos variaram de alongados e ovais e alguns com formato de charuto, apresentando de 1 a 2 nucléolos evidentes por
célula. Notou-se moderado pleomorfismo celular e anisocariose, não sendo observadas figuras de mitose. Havia extensa área hemorrágica com infiltrado
heterofílico e moderado infiltrado de macrófagos. Pequenas áreas de necrose e presença de abscesso heterofílico focal também foram registrados, sendo
compatível com diagnóstico morfológico de hemangioma.

CONCLUSOES
Com a associação do exame citológico e histopatológico foi possível determinar o diagnóstico final da neoplasia e conforme relato em literatura, a remoção cirúrgica
se mostrou curativa, o animal ficou estável e não foi necessária a realização de outro procedimento. Não houve relatos de recidivas no animal, que continuou com o
membro preservado.
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selvagens, São Paulo: Roca, 2007. p. 222-251. SINHORINI, J.A. Neoplasias em aves domesticas e silvestres mantidas em domicilio: Avaliacao anatomopatológica e
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TITULO RELATO DE CASO: HEMANGIOMA EM TUCANO TOCO (RAMPHASTOS TOCO)

INTRODUCAO

Os hemangiomas ocorrem mais comumente em aves do que os hemangiossarcomas, são tumores benignos que podem ser internos ou externos, porém, são mais
encontrados em pele (pés, região inguinal, cloaca, pescoço e asas), em órgãos como baço, geralmente ocorrem isoladamente em tecido cutâneo, embora sua
multiplicação primária não seja incomum. Macroscopicamente, estas formações assemelham-se a pequenos intumescimentos de consistência macia, de coloração
avermelhada, circunscritos na pele e subcutâneo. Quando diagnosticados em fase inicial são facilmente excisionados, garantindo excelente prognóstico à ave.

OBJETIVOS
Estudos relacionados às neoformações em animais silvestres são escassos na literatura, a partir disto, o presente estudo pretende reunir as informações sobre a
ocorrência e as formas de conduta frente à ocorrência de hemangiomas em aves.

METODOLOGIA

Um Tucano Toco (Ramphastideo toco), de 4 anos, foi atendido na clínica veterinária Fiéis Ferinhas em Itapevi com queixa principal de nódulo em região medial de
asa, área anatômica de rádio e ulna direita. Tutora relata crescimento rápido e que o animal apresentava comportamento normal, a alimentação é variada entre frutas
e ração para espécie, vive em um viveiro amplo e sozinho. No atendimento clínico notou-se nódulo de tamanho aproximado de 6,0 cm de diâmetro, consistência
macia, sem alteração de cor da pele e não aderido a planos profundos.

RESULTADOS

No exame citológico de amostra obteve-se resultado sugestivo de hemangioma ou hemangiossarcoma e em exame radiográfico o nódulo apresentou-se circunscrito
e sem alteração de tecido ósseo no local. O animal foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) para realização da
excisão cirúrgica do nódulo, foi removido inteiro e encapsulado sendo encaminhado para o exame histopatológico. Macroscopicamente apresentou consistência
firme, superfície regular, coloração brancacento com áreas avermelhadas e encapsulado. Ao corte, verificou-se consistência macia, coloração avermelhada e
aspecto sólido. Microscopicamente observou-se proliferação mesenquimal do endotélio vascular com moderada celularidade, formando canais vasculares
irregulares preenchidos por eritrócitos e limitado por espessa cápsula de tecido conjuntivo fibroso. As células endoteliais possuíam citoplasma escasso, quando
visualizados, levemente eosinofílico, os núcleos variaram de alongados e ovais e alguns com formato de charuto, apresentando de 1 a 2 nucléolos evidentes por
célula. Notou-se moderado pleomorfismo celular e anisocariose, não sendo observadas figuras de mitose. Havia extensa área hemorrágica com infiltrado
heterofílico e moderado infiltrado de macrófagos. Pequenas áreas de necrose e presença de abscesso heterofílico focal também foram registrados, sendo
compatível com diagnóstico morfológico de hemangioma.

CONCLUSOES
Com a associação do exame citológico e histopatológico foi possível determinar o diagnóstico final da neoplasia e conforme relato em literatura, a remoção cirúrgica
se mostrou curativa, o animal ficou estável e não foi necessária a realização de outro procedimento. Não houve relatos de recidivas no animal, que continuou com o
membro preservado.
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selvagens, São Paulo: Roca, 2007. p. 222-251. SINHORINI, J.A. Neoplasias em aves domesticas e silvestres mantidas em domicilio: Avaliacao anatomopatológica e
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TITULO RELATO DE CASO: HEMANGIOMA EM TUCANO TOCO (RAMPHASTOS TOCO)

INTRODUCAO

Os hemangiomas ocorrem mais comumente em aves do que os hemangiossarcomas, são tumores benignos que podem ser internos ou externos, porém, são mais
encontrados em pele (pés, região inguinal, cloaca, pescoço e asas), em órgãos como baço, geralmente ocorrem isoladamente em tecido cutâneo, embora sua
multiplicação primária não seja incomum. Macroscopicamente, estas formações assemelham-se a pequenos intumescimentos de consistência macia, de coloração
avermelhada, circunscritos na pele e subcutâneo. Quando diagnosticados em fase inicial são facilmente excisionados, garantindo excelente prognóstico à ave.

OBJETIVOS
Estudos relacionados às neoformações em animais silvestres são escassos na literatura, a partir disto, o presente estudo pretende reunir as informações sobre a
ocorrência e as formas de conduta frente à ocorrência de hemangiomas em aves.

METODOLOGIA

Um Tucano Toco (Ramphastideo toco), de 4 anos, foi atendido na clínica veterinária Fiéis Ferinhas em Itapevi com queixa principal de nódulo em região medial de
asa, área anatômica de rádio e ulna direita. Tutora relata crescimento rápido e que o animal apresentava comportamento normal, a alimentação é variada entre frutas
e ração para espécie, vive em um viveiro amplo e sozinho. No atendimento clínico notou-se nódulo de tamanho aproximado de 6,0 cm de diâmetro, consistência
macia, sem alteração de cor da pele e não aderido a planos profundos.

RESULTADOS

No exame citológico de amostra obteve-se resultado sugestivo de hemangioma ou hemangiossarcoma e em exame radiográfico o nódulo apresentou-se circunscrito
e sem alteração de tecido ósseo no local. O animal foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Santo Amaro (HOVET UNISA) para realização da
excisão cirúrgica do nódulo, foi removido inteiro e encapsulado sendo encaminhado para o exame histopatológico. Macroscopicamente apresentou consistência
firme, superfície regular, coloração brancacento com áreas avermelhadas e encapsulado. Ao corte, verificou-se consistência macia, coloração avermelhada e
aspecto sólido. Microscopicamente observou-se proliferação mesenquimal do endotélio vascular com moderada celularidade, formando canais vasculares
irregulares preenchidos por eritrócitos e limitado por espessa cápsula de tecido conjuntivo fibroso. As células endoteliais possuíam citoplasma escasso, quando
visualizados, levemente eosinofílico, os núcleos variaram de alongados e ovais e alguns com formato de charuto, apresentando de 1 a 2 nucléolos evidentes por
célula. Notou-se moderado pleomorfismo celular e anisocariose, não sendo observadas figuras de mitose. Havia extensa área hemorrágica com infiltrado
heterofílico e moderado infiltrado de macrófagos. Pequenas áreas de necrose e presença de abscesso heterofílico focal também foram registrados, sendo
compatível com diagnóstico morfológico de hemangioma.

CONCLUSOES
Com a associação do exame citológico e histopatológico foi possível determinar o diagnóstico final da neoplasia e conforme relato em literatura, a remoção cirúrgica
se mostrou curativa, o animal ficou estável e não foi necessária a realização de outro procedimento. Não houve relatos de recidivas no animal, que continuou com o
membro preservado.
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(Ramphastos toco): relato de caso. Casos clínicos do XII Congresso Abravas. Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” - Sorocaba. 2010. p. 140
DILLBERGER, J. E.; CITINO, S. B.; ALTMAN, N. H. Four cases of neoplasia in captive wild birds. Avian Diseases, v. 31, n. 1, p. 206-213, 1986. GARNER, M. M. Overview
of tumors: section II. A retrospective study of case submissions to a specialty diagnostic service. In: HARRISON, G. J.; LIGHTFOOT, T. L. Clinical avian medicine.
Florida: Spix, 2006. v.2, p. 566-571. GODOY, S. N. Psittaciformes (arara, papagaio, periquito). In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais
selvagens, São Paulo: Roca, 2007. p. 222-251. SINHORINI, J.A. Neoplasias em aves domesticas e silvestres mantidas em domicilio: Avaliacao anatomopatológica e
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TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: tratamento ao Bullying na aulas da disciplina

INTRODUCAO

A formação social dos alunos e desenvolvimento das habilidades emocionais assume na atualidade um papel de destaque no que diz respeito às competência a
serem desenvolvidas junto aos alunos da educação básica. Apesar desta discussão verifica-se nas escola manifestações de desrespeito na forma de Bullying que
comprometem em muito a vida escolar de parte dos alunos. Desta forma qual poderia ser a contribuição do componente curricular Educação no enfrentamento deste
problema?

OBJETIVOS
Este estudo situa entre seus objetivos a verificação de como o professor de Educação Física se situa no enfrentamento do Bullying em relação como este fenômeno
se observa, quais as formas de intervenção propostas na disciplina e por meio de projetos interdisciplinares.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa de campo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas e
fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as formas de utilização de intervenção dos professores frente ao Bullying. Este estudo conta
para seu desenvolvimento com CAAE: 36822820.2.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.559. Os sujeitos deste
estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação na Educação Básica e que se deparam com a ocorrência do Bullying nas aulas. Os dados da
questionário relacionados a caracterização do sujeitos são tratados por meio de estatística descritiva e das questões referentes a a identificação e intervenção
frente ao Bullying por meio da técnica de análise de conteúdo.

RESULTADOS

Os resultados no que dizem respeito a por-quê os alunos praticam Bullying em relação aos colegas é destacado pelo Professor 4 da seguinte forma: “Acredito que
por insegurança, autoestima baixa, falta de referencia positiva, por querer chamar a atenção de alguma forma ou porque sofreu algum tipo de violência ou abuso.”
Esta perspectiva de origem do Bullying é respaldada por De acordo com Bandeira e Hutz (2010), nas quais o agressor vê sua agressividade como qualidade e
costuma ser bem aceito pelos colegas.

CONCLUSOES
O estudo permite inferir que houve um avanço no sentido de se coibir as manifestações de Bullying, que os professores estão atentos as suas manifestações, que as
consequências são danosas as suas tanto a agressores quanto aos que sofrem ou são objetos deste problema de comportamento e que tanto a Educação Física
quanto a escola devem autuar de modo incisivo sobretudo na prevenção deste.

REFERENCIAS
BANDEIRA, C. M.; HUTZ, C. S. As implicações do bullying na autoestima de adolescentes. Revista Psicologia Escolar e Educacional, v.14, n.1, 2010. BRASIL,
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC 2018. SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da cidade. 2a. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.

Página 1269



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano
Cód.

Trabalho
Area Tipo Modalidade

2020 11987
Currículos Específicos para Níveis e Tipos de

Educação
10 - Trabalho de Conclusão de Curso -

TCC
0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados

Preliminares

Autor Status Apresentação

3981126 - GABRIEL TEIXEIRA LUCAS 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: estratégias à desmotivação às práticas no ensino médio

INTRODUCAO
O componente curricular Educação Física apresenta ao longo da Educação infantil e no Ensino Fundamental um grande apreço por parte dos alunos independente do
perfil de conteúdo que venha a ser explorado. Porém há algum tempo, verifica-se uma diminuição no interesse e na própria participação pelos do ensino médio nas
práticas vinculadas à esta disciplina. Quais seriam a prováveis caudas deste comportamento?

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivos caracterizar e analisar a prováveis causas que acarretam a diminuição da adesão dos alunos às práticas do componente curricular
Educação Física no Ensino Médio assim como as alternativas buscadas pelos professores da disciplina na busca pela reversão deste quadro.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as formas de intervenção sobre a motivação dos alunos em relação ao
desenvolvimento da aulas de Educação Física no Ensino Médio. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 36822820.2.0000.0081 e
nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.559. Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação
no Ensino médio. Os dados da questionário relacionados a caracterização do sujeitos são tratados por meio de estatística descritiva e das questões referentes as
alternativas buscadas pelos professores da disciplina na busca pela reversão do quadro de desmotivação por meio da técnica de Análise de conteúdo.

RESULTADOS

Os resultados no que dizem respeito às estratégias de reversão do quadro de desmotivação apresentado pelos alunos em relação as aulas de Educação Física
adotadas pelos professores se situam por exemplo com a apresentada pelo Professor 2 onde: “Procuro apresentar esportes e propostas diversificadas, dialogar
bastante, convencer da importância da prática da atividade física para a saúde por meio de discussão teórica.” Este procedimento encontra respaldo no
posicionamento apresentado por Pizani (2016) onde a estruturação de um currículo que tenha relevância e que em alguma medida atende às expectativas do alunos
é uma estratégia importante na reversão dos quadros de desmotivação à prática.

CONCLUSOES
Os resultados dos estudo permitem inferir que a desmotivação doa alunos às prática no ensino médio é um problema presente às preocupações dos professores de
Educação Física do Ensino Médio e que as estratégias visando a reversão deste quadro passam pelo diálogo com os alunos assim como ações que ensejam
motivação e significado ao conteúdo desenvolvido.

REFERENCIAS
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC 2018. PIZANI, J.; et al. (Des) motiva (#38)#807;cão na educa
(#38)#807;cão física escolar: uma análise a partir da teoria da autodeterminação. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 2016; 38(3): 259-266 SÃO PAULO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da cidade. 2a. ed. São Paulo: SME/COPED, 2019.
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TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: as contribuições da Educação ao desenvolvimento socioemocional dos alunos no ensino médio

INTRODUCAO
A educação formal assim como a própria sociedade direciona na atualidade seus olhares para uma dimensão da formação humana denominada inteligência
emocional ou inteligência socioemocional. Definida como o processo através do qual os alunos aprendem, dentro do currículo escolar, atitudes e habilidades para
lidarem com as emoções. Esse conhecimento assegura a formação integral dos cidadãos responsáveis e capazes de exercer um papel ativo na sociedade.

OBJETIVOS

Este estudo tem por objetivos caracterizar e analisar como o componente curricular Educação Física é capaz de contribuir com o desenvolvimento socioemocional
dos(as) alunos(as) do ensino médio, qual a importância atribuída pelo professores para este processo. Além deste aspecto este estudo procura evidenciar quais
estratégias pedagógicas e quais instrumentos de avaliação são utilizados quando do trabalho orientado e a verificação do desenvolvimento da inteligência
socioemocional dos alunos.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e as questões sobre o desenvolvimento da inteligência socioemocional nas aulas de
Educação Física no Ensino Médio. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 36822820.2.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado
de aprovação do CEP: 4.292.559. Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de Educação Física em atuação no Ensino médio.

RESULTADOS

Com relação ao resultados verifica-se um posicionamento relativamente comum estre os professores consulados que é associar o entendimento da inteligência
socioemocional a um quadro de adaptação e concordância as normas da escola conforme destacado pelo Professor 3: “Algumas turmas o comportamento
demonstrado pelos alunos é ótimo não se observando influências negativas entre os alunos e todos alunos respeitando muito as regras da Educação Física e da
escola.” Em relação a isto Santos (2009) destaca que a sala de aula tem de transformar-se ela própria em campo de possibilidades de conhecimento dentro do qual
há que optar. Optam os alunos tanto quanto os professores e as opções de uns e de outros não têm de coincidir nem são irreversíveis. As opções não assentam
exclusivamente em ideias já que as ideias deixaram de ser desestabilizadoras no nosso tempo.

CONCLUSOES

O resultados dos estudo permitem a compreensão de que o desenvolvimento das inteligências socioemocionais são destaque entre os objetivos educacionais
atuais e uma requisição da sociedade porém a ideia desta dimensão da formação humana esta em muito associada a prover indivíduos com capacidade de
adaptação do que exercer capacidade de autogestão, responsabilidade, alteridade, condições/habilidades diretamente relacionadas ao desenvolvimento
socioemocional.

REFERENCIAS
BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular: ensino médio. Brasília: MEC 2018. SANTOS, B. S. Por uma Pedagogia do
Conflito. In FREITAS, A. L. S e MORAES, S. C. Contra o Desperdício da Experiência: a pedagogia do conflito revisitada. 2009. Disponível em:
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/225/217 Acesso em: 28/09/2020.
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TITULO Educação Física escolar: fundamentos para prática pedagógica: a importância denotada formação continuada dos professores de Educação Física

INTRODUCAO

A formação inicial aspecto determinante ao exercício profissional do professor na escola cumpre em grande medida aquilo se espera que se desenvolva. Ao longo
do exercício profissional novas demandas metodológicas, a compreensão de novas concepções pedagógicas são solicitadas ao professor em atuação na escola. A
formação continuada também denominada formação em serviço assume papel relevante na adequação das práticas pedagógicas ao exercício do professor de
Educação Física na escola.

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivos descrever e analisar as formas de formação continuada ou formação em serviço desenvolvidas pelos professores de Educação Física
na escola, como por exemplo vias de formação utilizadas, áreas de interesse ou necessidades requeridas e principais carências verificadas em relação a formação
inicial (graduação).

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e questões relacionados as formas de desenvolvimento e áreas de interesse do
professor de Educação Física em relação à formação continuada ou formação em serviço. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE:
36822820.2.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.559. Os sujeitos deste estudo se tratam de professores de
Educação Física em atuação na Educação Básica.

RESULTADOS

Os resultados permitem a compreensão de que a formação continuada é uma preocupação presente entre os professores consultados e que as áreas que
demandam mais atenção se trata daquela relacionada às questões metodológicas onde segundo o Professor 2, verifica-se que: “Prática de Ensino, ou metodologia
de ensino, pois através desses aprendizados consegue-se mais qualidade na prática docente e os conteúdos podem ser melhor desenvolvidos sob qualquer
perspectiva.” Este aspecto é significativo pois conforme destaca Nóvoa (1995) se espera que este as fundamentações científicas estejam intrinsecamente ligado á
sua prática, e que estes pensamentos se perpetuem infinitamente na vida deste profissional, pois conhecer novas teorias, faz parte do processo de construção
profissional, mas não bastam se estas não possibilitam ao professor, relacioná-las com seu conhecimento prático construído no seu dia-a-dia.

CONCLUSOES
Observa-se que a formação continuada se constitui em um desafio constante por parte dos professores em exercício profissional sendo que ao buscarem esta
formação os professores denotam uma grande preocupação com a relação teoria-prática, que os fundamentos trabalhados permitem incremento da prática além de
capacidade de reflexão sobre a mesma.

REFERENCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC 2018. NÓVOA, A. Formação continuada na prática pedagógica:
formação e prática (S.D). Disponível em: https://buanavenus.wordpress.com/2008/04/07/trabalho-deconclusao-da-pos-graduacao-para-leitura/ Acesso em:
20/09/2020. SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COORDENADORIA PEDAGÓGICA. Orientações didáticas no currículo da cidade. 2a. ed. São
Paulo: SME/COPED, 2019.
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TITULO Influência do exercício físico em aspectos cognitivos de idosos

INTRODUCAO

O aumento da população idosa é um fenômeno em escala mundial, porém, existem diferenças e nuances na forma em que ele ocorreu pelo mundo. Em países
desenvolvidos o processo ocorreu gradativamente e nos países em desenvolvimento se deu de forma acelerada, principalmente na última década. Esse aumento
está associado a diversos fatores, entre os quais podemos citar a estabilidade e declínio na fecundidade e natalidade; a mortalidade infantil; os avanços científicos e
tecnológicos e as melhorias efetivas na qualidade de vida, bem como a concretização efetiva de políticas públicas destinadas a esse crescente público nas áreas da
saúde, habitação, lazer, trabalho, assistência social e previdência (DÁTILO; CORDEIRO, 2015). Diversas pesquisas demonstram que a prática diária de exercício,
direcionado ou não, pode levar à melhora de funções e respostas cognitivas como raciocínio, atenção, memória e praxia, indicando uma forte correlação entre o
aumento na capacidade aeróbia e a melhora destas funções intelectuais. As alterações se baseiam na complexidade da tarefa cognitiva, demonstrando que o
condicionamento físico pode ter um impacto positivo e singular na performance cognitiva.

OBJETIVOS Verificar a influência positiva da atividade física em aspectos cognitivos de idosos.

METODOLOGIA

Para o presente estudo foi utilizado método de revisão da literatura e o levantamento da bibliografia científica foi realizado no Google acadêmico, onde incluiu artigos
indexados na base de dados LILACS e SCIELO. Os descritores pesquisados foram: “Envelhecimento”, com 4.177 resultados em relação ao descritor; “Cognitivo”, com
4.693 resultados; “Exercícios Físicos”, com 542 resultados e “idoso”, com 5.546 resultados. Das várias citações, artigos e livros que estavam dentro dos critérios
estabelecidos foram selecionados 29 artigos, livros, periódicos e publicações.

RESULTADOS A discussão será apresentada no pôster em formato de tabela.

CONCLUSOES

Diante desses resultados, ações pensadas de forma estratégica devem ser desenvolvidas para aperfeiçoar as políticas públicas que integre e inclua os idosos,
incentivando pesquisas que englobem essa classe de indivíduos e investimento em profissionais que façam um atendimento integral e efetivo a esse grupo etário.
Essas ações devem se nortear na promoção de hábitos de vida saudáveis e na garantia de desenvolvimento; manutenção; encorajamento e estabilidade dos
exercícios cotidianos para o bem-estar físico, social, intelectual, psicológico, cultural e emocional do idoso.

REFERENCIAS

ANTUNES, H. K. M. et al. Exercício físico e função cognitiva: uma revisão. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 12, n. 2, p. 108-114, 2006. RIBEIRO. Q. A.
SALGADO. S. M. L. S. GOMES. S. I. FOGAL. S. F. MARINHO. O. K. FERNANDES L. F. OLIVEIRA W. C. A Prevalência e fatores associados à inatividade física em idosos:
um estudo de base populacional. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2016; 19(3):483-493. HEYN P, ABREU BC, OTTENBACHER KJ. The effects of exercise
training on elderly persons with cognitive impairment and dementia: a meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:1694-704.

Página 1273



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11991 Educação Física 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3525848 - AMAURI PRANDINI JUNIOR 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Ariana Aline da Silva

TITULO Influência do exercício físico em aspectos cognitivos de idosos

INTRODUCAO

O aumento da população idosa é um fenômeno em escala mundial, porém, existem diferenças e nuances na forma em que ele ocorreu pelo mundo. Em países
desenvolvidos o processo ocorreu gradativamente e nos países em desenvolvimento se deu de forma acelerada, principalmente na última década. Esse aumento
está associado a diversos fatores, entre os quais podemos citar a estabilidade e declínio na fecundidade e natalidade; a mortalidade infantil; os avanços científicos e
tecnológicos e as melhorias efetivas na qualidade de vida, bem como a concretização efetiva de políticas públicas destinadas a esse crescente público nas áreas da
saúde, habitação, lazer, trabalho, assistência social e previdência (DÁTILO; CORDEIRO, 2015). Diversas pesquisas demonstram que a prática diária de exercício,
direcionado ou não, pode levar à melhora de funções e respostas cognitivas como raciocínio, atenção, memória e praxia, indicando uma forte correlação entre o
aumento na capacidade aeróbia e a melhora destas funções intelectuais. As alterações se baseiam na complexidade da tarefa cognitiva, demonstrando que o
condicionamento físico pode ter um impacto positivo e singular na performance cognitiva.

OBJETIVOS Verificar a influência positiva da atividade física em aspectos cognitivos de idosos.

METODOLOGIA

Para o presente estudo foi utilizado método de revisão da literatura e o levantamento da bibliografia científica foi realizado no Google acadêmico, onde incluiu artigos
indexados na base de dados LILACS e SCIELO. Os descritores pesquisados foram: “Envelhecimento”, com 4.177 resultados em relação ao descritor; “Cognitivo”, com
4.693 resultados; “Exercícios Físicos”, com 542 resultados e “idoso”, com 5.546 resultados. Das várias citações, artigos e livros que estavam dentro dos critérios
estabelecidos foram selecionados 29 artigos, livros, periódicos e publicações.

RESULTADOS A discussão será apresentada no pôster em formato de tabela.

CONCLUSOES

Diante desses resultados, ações pensadas de forma estratégica devem ser desenvolvidas para aperfeiçoar as políticas públicas que integre e inclua os idosos,
incentivando pesquisas que englobem essa classe de indivíduos e investimento em profissionais que façam um atendimento integral e efetivo a esse grupo etário.
Essas ações devem se nortear na promoção de hábitos de vida saudáveis e na garantia de desenvolvimento; manutenção; encorajamento e estabilidade dos
exercícios cotidianos para o bem-estar físico, social, intelectual, psicológico, cultural e emocional do idoso.

REFERENCIAS

ANTUNES, H. K. M. et al. Exercício físico e função cognitiva: uma revisão. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 12, n. 2, p. 108-114, 2006. RIBEIRO. Q. A.
SALGADO. S. M. L. S. GOMES. S. I. FOGAL. S. F. MARINHO. O. K. FERNANDES L. F. OLIVEIRA W. C. A Prevalência e fatores associados à inatividade física em idosos:
um estudo de base populacional. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, 2016; 19(3):483-493. HEYN P, ABREU BC, OTTENBACHER KJ. The effects of exercise
training on elderly persons with cognitive impairment and dementia: a meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2004;85:1694-704.
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TITULO Atuação do profissional de Educação Física no ambiente hospitalar: saberes e práticas no tratamento ao idoso

INTRODUCAO

A atuação do profissional de Educação Física no ambiente hospitalar ainda constitui um desafio para os profissional desta área tendo em vista muitas as
especificidade requeridas a este profissional quando do seu exercício neste ambiente. Somado a este fato tem-se o trabalho junto a idosos que também se constitui
em uma prática diferenciada quando se observa o universo comumente associado ao trabalho do profissional de Educação Física requerendo conhecimento
específicos e essenciais a esta atuação.

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivos descrever e analisar a principais competências e habilidades requeridas ao profissional de Educação Física quando em atuação junto
ao ambiente hospitalar e ao público idoso. Será destacado de modo específico quais os principais conceitos, princípios, além da técnicas predominantemente
utilizadas junto ao público idoso, e como se situa esta atuação junto à uma equipe multidisciplinar.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e questões relacionados aos conhecimentos e técnicas utilizadas pelo profissional de
Educação Física ao atuar no ambiente hospitalar junto ao público idoso. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 37927720.0000.0081 e
nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.542.

RESULTADOS

Os resultados permitem a compreensão de que no que diz respeito ao conhecimento recrutados para o exercício do profissional de Educação Física no ambiente
hospitalar junto a idosos o Profissional 2 Indicou: “Existem polos de atuação. Meio de prevenção, de patologias como síndrome metabólica, síndrome de cushing,
como interventor, analisar os exames e barrar as possibilidades do desenvolvimento da doença. Existe o polo pós-medicamentoso, eu consigo isentar das
maleficências da patologia, isso com base nos estudos a fisiopatologia.”Assim verifica-se que a atuação neste campo demanda ao profissional de Educação Física
uma formação ampla conforme destacado por Antunes (2014) em relação às expectativas de atuação do professor de Educação Física no hospital, pela análise,
principalmente, das atribuições dos cargos, os editais analisados apresentam um conjunto de atribuições que engloba várias áreas, dentre estas: Reabilitação,
Condicionamento Físico, Esportes, Recreação, Educação, Reeducação Postural, Ginástica Laboral, Promoção da Saúde.

CONCLUSOES
Observa-se que a atuação do profissional de Educação Física no ambiente hospitalar ainda é um campo de atuação que implica o desenvolvimento de competências
e habilidades específicas não só n que diz respeito ao trabalho junto a idosos, tendo em vista as muitas especificidades desta atuação, denotando mesmo a criação
de uma disciplina específica na formação destes profissionais.

REFERENCIAS
ANTUNES, P. C. Expectativas de atuação profissional de professores(as) de educação física em hospitais públicos brasileiros. Revista Brasileira de Ciências do
Esporte, Florianópolis, v. 36, n. 2, supl., p. S75-S91, abr./jun. 2014 Disponível em: http://www.rbce.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/viewFile/2119/1077 Acesso
em: 20/09/2020 GOMES, I; FRAGA, A; CARVALHO,Y. Práticas Corporais no Campo da Saúde: uma política em formação. Porto Alegre: Rede Unida, 2015.
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TITULO Atuação do profissional de Educação Física no ambiente hospitalar: saberes e práticas no tratamento ao idoso

INTRODUCAO

A atuação do profissional de Educação Física no ambiente hospitalar ainda constitui um desafio para os profissional desta área tendo em vista muitas as
especificidade requeridas a este profissional quando do seu exercício neste ambiente. Somado a este fato tem-se o trabalho junto a idosos que também se constitui
em uma prática diferenciada quando se observa o universo comumente associado ao trabalho do profissional de Educação Física requerendo conhecimento
específicos e essenciais a esta atuação.

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivos descrever e analisar a principais competências e habilidades requeridas ao profissional de Educação Física quando em atuação junto
ao ambiente hospitalar e ao público idoso. Será destacado de modo específico quais os principais conceitos, princípios, além da técnicas predominantemente
utilizadas junto ao público idoso, e como se situa esta atuação junto à uma equipe multidisciplinar.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e questões relacionados aos conhecimentos e técnicas utilizadas pelo profissional de
Educação Física ao atuar no ambiente hospitalar junto ao público idoso. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 37927720.0000.0081 e
nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.542.

RESULTADOS

Os resultados permitem a compreensão de que no que diz respeito ao conhecimento recrutados para o exercício do profissional de Educação Física no ambiente
hospitalar junto a idosos o Profissional 2 Indicou: “Existem polos de atuação. Meio de prevenção, de patologias como síndrome metabólica, síndrome de cushing,
como interventor, analisar os exames e barrar as possibilidades do desenvolvimento da doença. Existe o polo pós-medicamentoso, eu consigo isentar das
maleficências da patologia, isso com base nos estudos a fisiopatologia.”Assim verifica-se que a atuação neste campo demanda ao profissional de Educação Física
uma formação ampla conforme destacado por Antunes (2014) em relação às expectativas de atuação do professor de Educação Física no hospital, pela análise,
principalmente, das atribuições dos cargos, os editais analisados apresentam um conjunto de atribuições que engloba várias áreas, dentre estas: Reabilitação,
Condicionamento Físico, Esportes, Recreação, Educação, Reeducação Postural, Ginástica Laboral, Promoção da Saúde.

CONCLUSOES
Observa-se que a atuação do profissional de Educação Física no ambiente hospitalar ainda é um campo de atuação que implica o desenvolvimento de competências
e habilidades específicas não só n que diz respeito ao trabalho junto a idosos, tendo em vista as muitas especificidades desta atuação, denotando mesmo a criação
de uma disciplina específica na formação destes profissionais.

REFERENCIAS
ANTUNES, P. C. Expectativas de atuação profissional de professores(as) de educação física em hospitais públicos brasileiros. Revista Brasileira de Ciências do
Esporte, Florianópolis, v. 36, n. 2, supl., p. S75-S91, abr./jun. 2014 Disponível em: http://www.rbce.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/viewFile/2119/1077 Acesso
em: 20/09/2020 GOMES, I; FRAGA, A; CARVALHO,Y. Práticas Corporais no Campo da Saúde: uma política em formação. Porto Alegre: Rede Unida, 2015.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Atuação do profissional de Educação Física no trabalho com a natação direcionada a asmáticos.

INTRODUCAO

O profissional de Educação Física ao atuar em escolas de natação, ou em instituições que se prestam a este serviço, conhece em muito as questões relacionadas ao
processo ensino aprendizagem e a estruturação de programas de ensino desta modalidade. Ao trabalhar com alunos asmáticos se solicita destes profissionais
conhecimentos sobre a fisiopatologia da Asma assim como a partir deste conhecimento a necessidade de adequação das práticas de ensino e condicionamento
físico para os alunos com esta condição.

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivos descrever e analisar os principais conhecimentos requeridos ao profissional de Educação Física em atuação em instituições que
trabalham com o ensino e prescrição da natação como forma de exercício físico, destacando tipos de prática, os parâmetros de intensidade e volume além de
práticas contraindicadas ao alunos com asma.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e questões sobre os tipos de prática, os parâmetros de intensidade e volume além de
práticas contraindicadas ao alunos com asma. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 37927720.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer
consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.542. Os sujeitos deste estudo se tratam de profissionais de Educação Física em atuação em instituições de ensino e
treinamento em natação e que possuam alunos com Asma.

RESULTADOS

Os resultados permitem compreender que a atuação do profissional de Educação Física no trabalho com a natação junto ao público com asma requer conforma
destacado pela Profissional 1 que: “Dentro das aulas de Natação uso os próprios exercícios respiratórios e peço para brincar de encher bexiga em casa, nos dias que
não tem aula, pois também acaba sendo um excelente exercício para melhorar a capacidade respiratória.” A indicação proposta pela Profissional 1 relaciona-se ao
destacado por Teixeira (1993) a natação favorece o desenvolvimento normal, melhora a condição física geral, previne complicações pulmonares, melhora a
movimentação diafragmática, aumenta a mobilidade torácica e causa uma reeducação funcional respiratória.

CONCLUSOES
O trabalho com a natação orientada requer como denotado que se trata de um trabalho com uma série de especificidades onde o profissional de Educação Física
deve adequar tipos de prática, intensidade e volumes compatíveis com os quadros com os quais lida sendo a intensidade da prática uma variável com requer
cuidados especiais.

REFERENCIAS
OLIVEIRA, Paulo Roberto; SERRANO, Dora Z. Natação terapêutica para pneumopatas. São Paulo: Panamed, 1984. PEREIRA, E. F; TEIXEIRA, C. S.: VILLIS, J. M. C,
PAIM. M. C. C.; DARONCO, L. S. E. Fatores motivacionais de crianças e adolescentes asmáticos para a prática da natação. Revista Brasileira Ciência e Movimento,
2009;17(3):9-17. TEIXEIRA, Luzimar. Asma e atividade física. Anais, São Paulo, p. 116-129, 1993.
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Marina Tiemi Shio

TITULO Efeito do alfa-pineno sobre a forma amastigota da Leishmania amazonensis e na produção de óxido nítrico.

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada que se estende em quase todo o território brasileiro. Existem outros fármacos como a pentamidina e a anfotericina B
utilizados como alternativa ao tratamento, inconvenientemente há a necessidade de administração parenteral a longo prazo que causa efeitos secundários graves. A
pesquisa de novos fármacos se justifica não somente pela alta incidência da doença, mas também pelo desenvolvimento de parasitos resistentes aos
medicamentos. Nas últimas décadas, a descoberta de propriedades terapêuticas de metabólitos secundários ativos presentes em extratos vegetais e produtos
naturais tem despertado o interesse pela investigação de novas opções de tratamento da leishmaniose. Vários extratos de plantas, como por exemplo os extratos de
Syzygium cumini (Jamelão), têm mostrado uma boa atividade leishmanicida e aumentam a produção de moléculas microbicidas como o óxido nítrico em
macrófagos.

OBJETIVOS
O objetivo foi verificar o efeito biológico do alfa-pineno, principal componente do óleo essencial de Syzygium cumini, nas formas amastigotas dos parasitos L.
amazonensis, bem como sobre a atividade das fosfatases das células infectadas e na produção de óxido nítrico.

METODOLOGIA

As formas promastigotas dos parasitas foram mantidas em meio 199 suplementado com 10% de soro fetal bovino, 10(#38)#61549;g/ml de hemina e antibióticos.
Os macrófagos da linhagem Raw264.7 foram mantidas em meio RPMI completo. Para verificar a atividade das fosfatases, citotoxicidade e produção de NO foi
utilizado o ensaio colorimétrico com substrato para-NitroFenol (pNPP), MTT e o reagente de Griess. A infecção de macrófagos foi determinada pela contagem de
amastigotas.

RESULTADOS
Os resultados preliminares mostram que o (#38)#945;-pineno é capaz de reduzir em 75% os parasitas intracelulares com as doses de 25 e 50 µg/ml, no entanto,
doses maiores como a 100 µg/ml parecem ser citotóxicos para os macrófagos. A dose de 50 µg/ml também foi efetiva em induzir a produção de NO (13,98
(#38)#61617; 2,00 (#38)#61549;M) nos macrófagos da linhagem RAW 264,7.

CONCLUSOES
Os resultados mostraram que o principal princípio ativo do Jamelão, o alfa-pineno, induz a produção de NO e elimina a forma amastigota da L. amazonensis. Futuros
experimentos serão necessários para avaliar e efeito do alfa-pineno nas fosfatases das células hospedeira.

REFERENCIAS
RIBEIRO, T. G. et al. Antileishmanial activity and cytotoxicity of Brazilian plants. Exp Parasitol, v. 143, p. 60-8, Aug 2014. ISSN 1090-2449 (Electronic) RODRIGUES, I.
A. et al. Natural Products: Insights into Leishmaniasis Inflammatory Response. Mediators Inflamm, v. 2015, p. 835910, 2015. ISSN 1466-1861 (Electronic) SHIO, M. T.
et al. Host cell signalling and leishmania mechanisms of evasion. J Trop Med, v. 2012, p. 819512, 2012. ISSN 1687-9694 (Electronic)
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Marina Tiemi Shio

TITULO Efeito do alfa-pineno sobre a forma amastigota da Leishmania amazonensis e na produção de óxido nítrico.

INTRODUCAO

A leishmaniose é uma doença negligenciada que se estende em quase todo o território brasileiro. Existem outros fármacos como a pentamidina e a anfotericina B
utilizados como alternativa ao tratamento, inconvenientemente há a necessidade de administração parenteral a longo prazo que causa efeitos secundários graves. A
pesquisa de novos fármacos se justifica não somente pela alta incidência da doença, mas também pelo desenvolvimento de parasitos resistentes aos
medicamentos. Nas últimas décadas, a descoberta de propriedades terapêuticas de metabólitos secundários ativos presentes em extratos vegetais e produtos
naturais tem despertado o interesse pela investigação de novas opções de tratamento da leishmaniose. Vários extratos de plantas, como por exemplo os extratos de
Syzygium cumini (Jamelão), têm mostrado uma boa atividade leishmanicida e aumentam a produção de moléculas microbicidas como o óxido nítrico em
macrófagos.

OBJETIVOS
O objetivo foi verificar o efeito biológico do alfa-pineno, principal componente do óleo essencial de Syzygium cumini, nas formas amastigotas dos parasitos L.
amazonensis, bem como sobre a atividade das fosfatases das células infectadas e na produção de óxido nítrico.

METODOLOGIA

As formas promastigotas dos parasitas foram mantidas em meio 199 suplementado com 10% de soro fetal bovino, 10(#38)#61549;g/ml de hemina e antibióticos.
Os macrófagos da linhagem Raw264.7 foram mantidas em meio RPMI completo. Para verificar a atividade das fosfatases, citotoxicidade e produção de NO foi
utilizado o ensaio colorimétrico com substrato para-NitroFenol (pNPP), MTT e o reagente de Griess. A infecção de macrófagos foi determinada pela contagem de
amastigotas.

RESULTADOS
Os resultados preliminares mostram que o (#38)#945;-pineno é capaz de reduzir em 75% os parasitas intracelulares com as doses de 25 e 50 µg/ml, no entanto,
doses maiores como a 100 µg/ml parecem ser citotóxicos para os macrófagos. A dose de 50 µg/ml também foi efetiva em induzir a produção de NO (13,98
(#38)#61617; 2,00 (#38)#61549;M) nos macrófagos da linhagem RAW 264,7.

CONCLUSOES
Os resultados mostraram que o principal princípio ativo do Jamelão, o alfa-pineno, induz a produção de NO e elimina a forma amastigota da L. amazonensis. Futuros
experimentos serão necessários para avaliar e efeito do alfa-pineno nas fosfatases das células hospedeira.

REFERENCIAS
RIBEIRO, T. G. et al. Antileishmanial activity and cytotoxicity of Brazilian plants. Exp Parasitol, v. 143, p. 60-8, Aug 2014. ISSN 1090-2449 (Electronic) RODRIGUES, I.
A. et al. Natural Products: Insights into Leishmaniasis Inflammatory Response. Mediators Inflamm, v. 2015, p. 835910, 2015. ISSN 1466-1861 (Electronic) SHIO, M. T.
et al. Host cell signalling and leishmania mechanisms of evasion. J Trop Med, v. 2012, p. 819512, 2012. ISSN 1687-9694 (Electronic)
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Ariana Aline da Silva

TITULO Ginástica Laboral: Impacto no estilo de vida de trabalhadores

INTRODUCAO

Os programas de Ginástica Laboral (GL) foram definidos como intervenções realizadas no local de trabalho e durante a jornada de trabalho, com objetivos
específicos que poderão ser atingidos através da elaboração de exercícios que busquem compensar as estruturas sobrecarregadas durante o trabalho, gerar
melhora na percepção corporal e postural e promover educação em saúde e estilo de vida ativo. As aulas fazem parte de Programas de Promoção da Saúde do
Trabalhado que tem como objetivos gerais a prevenção de doenças ou a educação para a saúde. Seu primeiro registro foi encontrado no livro Ginástica de Pausa em
1925, na Polônia, onde era destinada aos operários e anos depois atingiu outros países da Europa, evoluindo até os dias atuais. A recomendação para a duração das
aulas varia de 5 a 15 minutos, e de 1 á 5 dias na semana, dependendo do objetivo da empresa, mas independente da sua frequência semanal essas aulas
proporcionam acesso à informações sobre um estilo de vida saudável e cabe identificar se através dessas informações é possível gerar mudança de comportamento
quanto aos hábitos de vida dos trabalhadores.

OBJETIVOS Reunir informações e analisar os impactos que as aulas Ginástica Laboral acarreta na mudança de hábitos e estilo de vida dos trabalhadores.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica de caráter analítico, utilizando a plataforma Google Acadêmico, onde foram encontrados 15 artigos, destes foram excluídos 7 artigos que não
apresentaram resultados relacionados ao estilo de vida do trabalhador. Também foram utilizados documentos publicados pelo CREF (Conselho Regional de
Educação Física) e CONFEF (Conselho Federal de Educação Física).

RESULTADOS Os resultados serão apresentados em formato de tabela no pôster.

CONCLUSOES
Com base nos estudos analisado, conclui-se que os programas de GL, é de suma importância para a promoção da saúde no âmbito do trabalho, contribuindo não
somente com a saúde dos trabalhadores, mas também melhorando os resultados dentro da empresa. Portanto, a GL tem um papel influente para promover um estilo
de vida mais saudável, bem como a prevenção de doenças osteomusculares e uma grande influência nas mudanças de hábitos dos trabalhadores.

REFERENCIAS

BRANCO, A. E; AGUIAR, L; UBIRAJARA, B. de; FIGUEIREDO, F; OLIVATTO, M. A; CARNEIRO, M. F. C; TSCHOEKE, R; DA COSTA, P. L; Ginástica Laboral: Prerrogativa do
profissional de Educação Física. Rio De Janeiro, CONFEF, 2015. LIMA, V. Ginástica Laboral e Saúde do Trabalhador: Saúde, capacitação e orientação ao profissional
de educação física, São Paulo: CREF4/SP (Coleção literária 20 anos da instalação do CREF4/SP), 2019. PEREIRA, C. C. D. A. Excelência Técnica dos Programas De
Ginástica Laboral: uma abordagem didática – pedagógico. 1. Ed. São Paulo: Phorte, 2013.
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Ariana Aline da Silva

TITULO Ginástica Laboral: Impacto no estilo de vida de trabalhadores

INTRODUCAO

Os programas de Ginástica Laboral (GL) foram definidos como intervenções realizadas no local de trabalho e durante a jornada de trabalho, com objetivos
específicos que poderão ser atingidos através da elaboração de exercícios que busquem compensar as estruturas sobrecarregadas durante o trabalho, gerar
melhora na percepção corporal e postural e promover educação em saúde e estilo de vida ativo. As aulas fazem parte de Programas de Promoção da Saúde do
Trabalhado que tem como objetivos gerais a prevenção de doenças ou a educação para a saúde. Seu primeiro registro foi encontrado no livro Ginástica de Pausa em
1925, na Polônia, onde era destinada aos operários e anos depois atingiu outros países da Europa, evoluindo até os dias atuais. A recomendação para a duração das
aulas varia de 5 a 15 minutos, e de 1 á 5 dias na semana, dependendo do objetivo da empresa, mas independente da sua frequência semanal essas aulas
proporcionam acesso à informações sobre um estilo de vida saudável e cabe identificar se através dessas informações é possível gerar mudança de comportamento
quanto aos hábitos de vida dos trabalhadores.

OBJETIVOS Reunir informações e analisar os impactos que as aulas Ginástica Laboral acarreta na mudança de hábitos e estilo de vida dos trabalhadores.

METODOLOGIA
Pesquisa bibliográfica de caráter analítico, utilizando a plataforma Google Acadêmico, onde foram encontrados 15 artigos, destes foram excluídos 7 artigos que não
apresentaram resultados relacionados ao estilo de vida do trabalhador. Também foram utilizados documentos publicados pelo CREF (Conselho Regional de
Educação Física) e CONFEF (Conselho Federal de Educação Física).

RESULTADOS Os resultados serão apresentados em formato de tabela no pôster.

CONCLUSOES
Com base nos estudos analisado, conclui-se que os programas de GL, é de suma importância para a promoção da saúde no âmbito do trabalho, contribuindo não
somente com a saúde dos trabalhadores, mas também melhorando os resultados dentro da empresa. Portanto, a GL tem um papel influente para promover um estilo
de vida mais saudável, bem como a prevenção de doenças osteomusculares e uma grande influência nas mudanças de hábitos dos trabalhadores.

REFERENCIAS

BRANCO, A. E; AGUIAR, L; UBIRAJARA, B. de; FIGUEIREDO, F; OLIVATTO, M. A; CARNEIRO, M. F. C; TSCHOEKE, R; DA COSTA, P. L; Ginástica Laboral: Prerrogativa do
profissional de Educação Física. Rio De Janeiro, CONFEF, 2015. LIMA, V. Ginástica Laboral e Saúde do Trabalhador: Saúde, capacitação e orientação ao profissional
de educação física, São Paulo: CREF4/SP (Coleção literária 20 anos da instalação do CREF4/SP), 2019. PEREIRA, C. C. D. A. Excelência Técnica dos Programas De
Ginástica Laboral: uma abordagem didática – pedagógico. 1. Ed. São Paulo: Phorte, 2013.
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Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Atuação do profissional de Educação Física na prescrição dos trabalhos de força e flexibilidade para bailarinos

INTRODUCAO
O trabalho do profissional de Educação Física junto à bailarinos normalmente se relaciona à montagem de coreografias voltadas a apresentações em eventos ou
voltadas ao ensino das modalidades de dança. Quando orientado ao Ballet o profissional de Educação Física deve desenvolver um trabalha específico paralelo a
técnica voltada à preparação física dos bailarinos.

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivos descrever e analisar os objetivos e parâmetros por meio dos quais os profissionais de Educação Física administram trabalhos de
força e flexibilidade para bailarinos como forma de preparação destes às solicitações do Ballet.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e questões sobre a administração de trabalhos de força e flexibilidade para bailarinos
como forma de preparação destes às solicitações do Ballet. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 37927720.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do
parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.542. Os sujeitos deste estudo se tratam de profissionais de Educação Física em atuação com aspectos
relacionados a técnica e preparação física de bailarinos. As questões sobre a administração de trabalhos de força e flexibilidade para bailarinos como forma de
preparação destes às solicitações do Ballet por meio da técnica de Análise de conteúdo.

RESULTADOS

Os resultados permitem compreender sobre os trabalhos de força conforme destacado pela Profissional 2: “O treinamento de força é indispensável para o bailarino
por que o corpo precisa de equilíbrio e resistência para executar os passos de dança e com isso ele ganha mais desempenho. Para o treinamento da força utilizo o
uso do próprio corpo com ferramenta nos exercícios específicos.” Sobre este aspecto Almeida e Rogatto (2007) demonstraram por meio de estudo que o
treinamento pliométrico é um método eficiente para condição de déficit de força e potência.

CONCLUSOES
Observou-se que o trabalho complementar de preparação física para bailarinos no que diz respeito ao desenvolvimento da força e da flexibilidade deve considerar as
características especificas desta prática assim como as características individuais dos bailarinos de modo que estas prescrições contribuam com a técnica tão
peculiar a esta forma de dança.

REFERENCIAS

AGOSTINI B. R. Ballet cla(#38)#769;ssico: preparac(#38)#807;a(#38)#771;o fi(#38)#769;sica, aspectos cinesiolo(#38)#769;gicos, metodologia e desenvolvimento
motor. Va(#38)#769;rzea Paulista: Fontoura; 2010. ALMEIDA T. G.; ROGATTO P. G. Efeitos do método pliométrico sobre (#38)#8232;a força explosiva, agilidade e
velocidade de deslocamento. Revista Brasileira de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança 2007;2(1);23-38. (#38)#8232; FRAC(#38)#807;A(#38)#771;O V. B.; VAZ
M. A.; RAGASSON, C. A. P.; MULLER J. P. Efeito do treinamento na aptida(#38)#771;o fi(#38)#769;sica da bailarina clássica. Movimento. 1999;11:3-15.
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TITULO Atuação do profissional de Educação Física na inclusão social por meio do esporte

INTRODUCAO
A utilização do esporte como forma de inclusão social remonta uma discussão sobre como esse processo efetivamente se desenvolve por meio do trabalho do
profissional de Educação Física. A atuação do profissional de Educação Física em organizações não governamentais normalmente associada a projetos sociais
requer o desenvolvimento do esporte com objetivos e estratégias metodológicas específicas.

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivos descrever e analisar os objetivos e parâmetros por meio dos quais os profissionais de Educação Física desenvolve o esporte na
perspectiva da inclusão social em projetos voltados para este fim, destacando em particular metodologias e práticas atreladas ao esporte voltado à inclusão social.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e questões sobre o desenvolvimento do esporte em projetos sociais voltados a
promover a inclusão social por meio deste. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE: 37927720.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer
consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.542. Os sujeitos deste estudo se tratam de profissionais de Educação Física em atuação em projetos sociais voltados
a promover a promover a inclusão social por meio do esporte.

RESULTADOS

Os resultados permitem compreender sobre a capacidade do esporte promover inclusão social conforme destacado pela Profissional 3: “O esporte em suas
diferentes vertentes pode trabalhar mais específico com o desenvolvimento humano e alfabetização motora metodologia que nos capacita a compreender melhor
nossas competências, potenciais e limitações, compreender aquilo que eu sou capaz de desenvolver para a melhor participação na sociedade.” O esporte quando
praticado nos parâmetros indicados pela Profissional 3, distancia-se daquele com preocupações específicas com a performance muitas vezes associada a exclusão
dos menos aptos (VIANNA e LOVISOLO, 2011).

CONCLUSOES
O esporte como atividade voltada a inclusão social deve buscar se orientar não pelo referencial do esporte performance, como também não negá-lo porém a
inclusão social se verifica principalmente quando da prática do esporte que considera o possível e a generalidade, aspectos próprios do esporte de participação.O
trabalho com o esporte voltado a inclusão social direciona a atuação do Profissional de Educação aspectos vinculados a formação direcionada à cidadania.
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ORTEGA, J. Projetos sociais esportivos mudam autoconceito de crianças, mostra pesquisa no Cepeusp. 2012. Disponível em:
(#60)http://www5.usp.br/15468/projetos-sociais-esportivos-mudam-autoconceito-decriancas-mostra-pesquisa-no-cepeusp/(#62). Acesso em: 30 maio 2020.
SIFUENTES, J. P.; PASCHOAL, S. R. R. I. O incentivo à prática do esporte como forma de inclusão social. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 74, mar 2010.
Disponível em: (#60) http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura(#38)artigo_id=7467 (#62). Acesso em maio 2020.VIANNA, J.
A.; LOVISOLO H. R. A inclusão social através do esporte: a visão dos educadores. Revista Brasileira Educação Física e Esporte, São Paulo, v.25, n.2, p.285-96,
abr./jun. 2011.

Página 1283



16241 - 23º Congresso de Iniciação Científica

Ano Cód. Trabalho Area Tipo Modalidade

2020 11999 Educação Física 10 - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 0 - Relatório Parcial de Pesquisas com Resultados Preliminares

Autor Status Apresentação

3629881 - WELTON DE ASSIS LOPES 2 - Aprovado 1 - Poster

Orientador 1 Orientador 2 Orientador Externo

Rubens dos Santos Branquinho

TITULO Atuação do profissional de Educação Física no controle das lesões que acometem os corredores de rua

INTRODUCAO

A práticas das corridas e rua constituem na atualidade um dos principais formas de participação esportiva, constituindo-se em uma importante forma de acesso, a
democratização da participação às práticas desportivas voltadas ao aprimoramento da condição física. Paralelo a este processo, no entanto se verifica a elevada
taxa de lesões decorrentes destas práticas o que denota a necessidade de uma atenção específica a este aspecto ao profissional de Educação física em atuação
junto a este segmento.

OBJETIVOS
Este estudo tem por objetivos descrever e analisar as principais lesões que acometem os corredores de rua assim como relacionar e analisar quais os
procedimentos adotados pelos profissionais de Educação Física com vistas a profilaxia das lesões decorrentes do treinamento imposto aos corredores de rua.

METODOLOGIA

Este estudo tem como metodologia, uma pesquisa direta (pesquisa de campo), tendo como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões
abertas e fechadas, com questões versando sobre a caracterização do sujeito e questões relacionadas aos procedimentos adotados pelos profissionais de Educação
Física com vistas a profilaxia das lesões decorrentes do treinamento imposto aos corredores de rua. Este estudo conta para seu desenvolvimento com CAAE:
37927720.0000.0081 e nu(#38)#769;mero do parecer consubstanciado de aprovação do CEP: 4.292.542. Os sujeitos deste estudo se tratam de profissionais de
Educação Física em atuação em projetos sociais voltados a promover a promover a inclusão social por meio do esporte.

RESULTADOS

Os resultados apresentados no que diz respeito aos procedimentos adotados para diminuir a incidência de lesões em corredores de rua conforme destaque
apresentado pela Profissional 4 onde verifica-se: “Um trabalho conjunto entre os treinos de corrida e fortalecimento muscular - alongamentos - periodização
condizente com o condicionamento e capacidades físicas do aluno - caso sinta algum desconforto, procurar identificar o motivo e possíveis tratamentos para a
patologia não se agravar.” A postura assumida pela Profissional 4 destaca a importância de um trabalho complementar de força e flexibilidade ao corredores de
modo a suprir possíveis deficiências neste aspectos, aspectos estes situados entre os principais associados aos quadros de lesão por esforço sem suporte
específico (BAUER, 2013).

CONCLUSOES
A atuação do profissional de Educação Física junto a preparação física dos corredores de rua requer deste profissional conhecimento específicos sobre
periodização desta modalidade assim como conhecimentos próprios relacionados à biomecânica da corrida, a fisiopatologia associada às lesões em corredores e a
conhecimentos sobre profilaxia às mesmas.

REFERENCIAS

BAUER, N.; PREIS, C.; BERTASSONI NETO, L. A importância da propriocepção na prevenção e recuperação cinético-funcional esportiva. Revista Brasileira
Reabilitação e Atividade Física. Vitória, v.2 n.1, p. 28-37, ISSN 2238-5428, Abr. 2013. FEITOZA, J. E.; MARTINS JÚNIOR, J. Lesões desportivas decorrentes da prática
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Leonardo de Souza Piber Fernanda de Oliveira Queiroz

TITULO VARIEDADE MORFOLÓGICA NÓDULOS TIREOIDIANOS CLASSIFICADOS COMO ACR TI-RADS 4 – ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Dentre as doenças que acometem a tireoide, os nódulos tireoidianos são frequentes, com uma prevalência de 4 a 7% na população adulta, se o diagnóstico é feito
através do exame físico; e de 17 a 67% nos casos de investigação por meio do ultrassom (US). A alta sensibilidade do US, o torna uma excelente forma de
rastreamento. As características ultrassonográficas predizem maior ou menor probabilidade de nódulos benignos ou malignos. O Thyroid Imaging Reporting and
Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos nódulos da
tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. O US deve ser realizado no modo B, para diminuir variações entre os observadores. Os nódulos são, então, classificados cinco
categorias, sendo a última a de maior risco de malignidade, ou seja, possui um padrão crescente de gravidade. A classificação de ACR TI-RADS varia de 1 (benigno)
a 5 (alta suspeita de malignidade), a partir do TI-RADS 3, a depender do tamanho apresentado pelo nódulo indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o
seguimento clínico. Há uma variedade grande de possibilidade morfológicas para os nódulos classificados por ACR TI-RADS 4.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos classificados por ACR TI-RADS 4.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como ACR TI-RADS 4, portanto, com grau de suspeição de malignidade e recomendação de punção aspirativa
para avaliação citológica a depende de suas dimensões.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há características que podem estar ou não associadas a despeito da manutenção da mesma classificação ACR TI-RADS 4. Estas características
podem ser margem irregular e macrocalcificações, predominantemente. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos
e quase totalmente sólidos; hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com macrocalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a
variedade morfológica dos nódulos, independente de sua classificação ACR TI-RADS. No que se refere especificamente ao grau 4, a gama de variações podem
aumentar a suspeição de malignidade, influenciando diretamente na precocidade diagnóstica.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se a variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cuja classificação ACR TI-RADS 4 pode ser mais ou menos suspeita de malignidade.
Assim, a habilidade de reconhecer as características ultrassonográficas desses nódulos tem influência na precocidade diagnóstica.

REFERENCIAS

1. Toneto MG, Prill S, Debon LM, Furlan FZ, Steffen N. The history of the parathyroid surgery. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 2016; 43(3), 214-22. 2. Lof C,
Patyra K, Kero A, Kero J. Genetically modified mouse models to investigate thyroid development, function and growth. est Practice (#38) Research Clinical
Endocrinology (#38) Metabolism. 2018. 3. de Souza Neta AM, de Andrade CIS, Cabral BAF, Cruz JF. Estudos dos nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa
por agulha fina em Aracaju-SE. 18a Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes. “A prática interdisciplinar alimentado a Ciência”. 24 a 28 de outubro de 2016. 4.
Baldini E, Sorrenti S, Tartaglia F et al. New perspectives in the diagnosis of thyroid follicular lesions. International Journal of Surgery, 2017; 41: S7-S12 5. Migda B,
Migda M, Migda MS, Slapa RZ. Use of the Kwak Thyroid Im- age Reporting and Data System (K-TIRADS) in differential diagnosis of thyroid nodules: systematic review
and meta-analysis. European Ra- diology 2018; 28(6): 2380-8. 6. Rahal Junior A, Falsarella PM, Rocha RD et al. Correlação entre a classi- ficação Thyroid Imaging
Reporting and Data System [TI-RADS] e pun- ção aspirativa por agulha fina: experiência com 1.000 nódulos. Einstein 2016; 14: 2. 7. Tessler FN, Middleton WD, Grant
EG et al. ACR Thyroid Imaging, Repor- ting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology,
2017; 14(5). 8. Li W, Zhu Q, Jiang Y, Zhang Q, Meng Z, Sun J, Dai Q. Partially cystic thyroid nodules in ultrasound-guided fine needle aspiration: Prevalence of thyroid
carcinoma and ultrasound features. Medicine 2017; 96 (46). 9. Rosário PW, Ward LS, Carvalho GA, Graf H, Maciel RMB, Maciel LMZ, Maia AL, Vaisman M. Thyroid
nodule and differentiated thyroid can- cer: update on the Brazilian consensus. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013; 57(4). 10. Rosini I, Salum NC. Protocolo de cuidados
para punção aspirativa por agulha fina de mama e tireoide. Texto (#38) Contexto Enfermagem 2014; 23 (4). 11. Wesola, Martajelén, Michal. Bethesda System in the
evaluation of thy- roid nodules: Review. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(1): 177-82. 12. Ceratti S, Giannini P, Souza RAS, Junior OR.
Aspiração por agulha fina guiada por ultrassom de nódulos tireoidianos: avaliação do número ideal de punções. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem. 2012; 45 (3). 13. de Souza DAT, Freitas HMP, Muzzi M, Carvalho ACP, Marchiori E. Punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia de nódu-
los tireoidianos: estudo de 63 casos. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2004; 37 (5). 14. Cruz JF, Macena LB, Cruz MAF, Coutinho PM,
Oliveira FT. Perfil dos pacientes com nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa por agulha fina. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente. 2015; 3: 47-56
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TITULO VARIEDADE MORFOLÓGICA NÓDULOS TIREOIDIANOS CLASSIFICADOS COMO ACR TI-RADS 4 – ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Dentre as doenças que acometem a tireoide, os nódulos tireoidianos são frequentes, com uma prevalência de 4 a 7% na população adulta, se o diagnóstico é feito
através do exame físico; e de 17 a 67% nos casos de investigação por meio do ultrassom (US). A alta sensibilidade do US, o torna uma excelente forma de
rastreamento. As características ultrassonográficas predizem maior ou menor probabilidade de nódulos benignos ou malignos. O Thyroid Imaging Reporting and
Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos nódulos da
tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. O US deve ser realizado no modo B, para diminuir variações entre os observadores. Os nódulos são, então, classificados cinco
categorias, sendo a última a de maior risco de malignidade, ou seja, possui um padrão crescente de gravidade. A classificação de ACR TI-RADS varia de 1 (benigno)
a 5 (alta suspeita de malignidade), a partir do TI-RADS 3, a depender do tamanho apresentado pelo nódulo indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o
seguimento clínico. Há uma variedade grande de possibilidade morfológicas para os nódulos classificados por ACR TI-RADS 4.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos classificados por ACR TI-RADS 4.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como ACR TI-RADS 4, portanto, com grau de suspeição de malignidade e recomendação de punção aspirativa
para avaliação citológica a depende de suas dimensões.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há características que podem estar ou não associadas a despeito da manutenção da mesma classificação ACR TI-RADS 4. Estas características
podem ser margem irregular e macrocalcificações, predominantemente. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos
e quase totalmente sólidos; hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com macrocalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a
variedade morfológica dos nódulos, independente de sua classificação ACR TI-RADS. No que se refere especificamente ao grau 4, a gama de variações podem
aumentar a suspeição de malignidade, influenciando diretamente na precocidade diagnóstica.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se a variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cuja classificação ACR TI-RADS 4 pode ser mais ou menos suspeita de malignidade.
Assim, a habilidade de reconhecer as características ultrassonográficas desses nódulos tem influência na precocidade diagnóstica.

REFERENCIAS
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Patyra K, Kero A, Kero J. Genetically modified mouse models to investigate thyroid development, function and growth. est Practice (#38) Research Clinical
Endocrinology (#38) Metabolism. 2018. 3. de Souza Neta AM, de Andrade CIS, Cabral BAF, Cruz JF. Estudos dos nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa
por agulha fina em Aracaju-SE. 18a Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes. “A prática interdisciplinar alimentado a Ciência”. 24 a 28 de outubro de 2016. 4.
Baldini E, Sorrenti S, Tartaglia F et al. New perspectives in the diagnosis of thyroid follicular lesions. International Journal of Surgery, 2017; 41: S7-S12 5. Migda B,
Migda M, Migda MS, Slapa RZ. Use of the Kwak Thyroid Im- age Reporting and Data System (K-TIRADS) in differential diagnosis of thyroid nodules: systematic review
and meta-analysis. European Ra- diology 2018; 28(6): 2380-8. 6. Rahal Junior A, Falsarella PM, Rocha RD et al. Correlação entre a classi- ficação Thyroid Imaging
Reporting and Data System [TI-RADS] e pun- ção aspirativa por agulha fina: experiência com 1.000 nódulos. Einstein 2016; 14: 2. 7. Tessler FN, Middleton WD, Grant
EG et al. ACR Thyroid Imaging, Repor- ting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology,
2017; 14(5). 8. Li W, Zhu Q, Jiang Y, Zhang Q, Meng Z, Sun J, Dai Q. Partially cystic thyroid nodules in ultrasound-guided fine needle aspiration: Prevalence of thyroid
carcinoma and ultrasound features. Medicine 2017; 96 (46). 9. Rosário PW, Ward LS, Carvalho GA, Graf H, Maciel RMB, Maciel LMZ, Maia AL, Vaisman M. Thyroid
nodule and differentiated thyroid can- cer: update on the Brazilian consensus. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013; 57(4). 10. Rosini I, Salum NC. Protocolo de cuidados
para punção aspirativa por agulha fina de mama e tireoide. Texto (#38) Contexto Enfermagem 2014; 23 (4). 11. Wesola, Martajelén, Michal. Bethesda System in the
evaluation of thy- roid nodules: Review. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(1): 177-82. 12. Ceratti S, Giannini P, Souza RAS, Junior OR.
Aspiração por agulha fina guiada por ultrassom de nódulos tireoidianos: avaliação do número ideal de punções. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem. 2012; 45 (3). 13. de Souza DAT, Freitas HMP, Muzzi M, Carvalho ACP, Marchiori E. Punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia de nódu-
los tireoidianos: estudo de 63 casos. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2004; 37 (5). 14. Cruz JF, Macena LB, Cruz MAF, Coutinho PM,
Oliveira FT. Perfil dos pacientes com nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa por agulha fina. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente. 2015; 3: 47-56
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TITULO VARIEDADE MORFOLÓGICA NÓDULOS TIREOIDIANOS CLASSIFICADOS COMO ACR TI-RADS 4 – ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Dentre as doenças que acometem a tireoide, os nódulos tireoidianos são frequentes, com uma prevalência de 4 a 7% na população adulta, se o diagnóstico é feito
através do exame físico; e de 17 a 67% nos casos de investigação por meio do ultrassom (US). A alta sensibilidade do US, o torna uma excelente forma de
rastreamento. As características ultrassonográficas predizem maior ou menor probabilidade de nódulos benignos ou malignos. O Thyroid Imaging Reporting and
Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos nódulos da
tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. O US deve ser realizado no modo B, para diminuir variações entre os observadores. Os nódulos são, então, classificados cinco
categorias, sendo a última a de maior risco de malignidade, ou seja, possui um padrão crescente de gravidade. A classificação de ACR TI-RADS varia de 1 (benigno)
a 5 (alta suspeita de malignidade), a partir do TI-RADS 3, a depender do tamanho apresentado pelo nódulo indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o
seguimento clínico. Há uma variedade grande de possibilidade morfológicas para os nódulos classificados por ACR TI-RADS 4.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos classificados por ACR TI-RADS 4.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como ACR TI-RADS 4, portanto, com grau de suspeição de malignidade e recomendação de punção aspirativa
para avaliação citológica a depende de suas dimensões.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há características que podem estar ou não associadas a despeito da manutenção da mesma classificação ACR TI-RADS 4. Estas características
podem ser margem irregular e macrocalcificações, predominantemente. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos
e quase totalmente sólidos; hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com macrocalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a
variedade morfológica dos nódulos, independente de sua classificação ACR TI-RADS. No que se refere especificamente ao grau 4, a gama de variações podem
aumentar a suspeição de malignidade, influenciando diretamente na precocidade diagnóstica.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se a variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cuja classificação ACR TI-RADS 4 pode ser mais ou menos suspeita de malignidade.
Assim, a habilidade de reconhecer as características ultrassonográficas desses nódulos tem influência na precocidade diagnóstica.

REFERENCIAS

1. Toneto MG, Prill S, Debon LM, Furlan FZ, Steffen N. The history of the parathyroid surgery. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 2016; 43(3), 214-22. 2. Lof C,
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EG et al. ACR Thyroid Imaging, Repor- ting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology,
2017; 14(5). 8. Li W, Zhu Q, Jiang Y, Zhang Q, Meng Z, Sun J, Dai Q. Partially cystic thyroid nodules in ultrasound-guided fine needle aspiration: Prevalence of thyroid
carcinoma and ultrasound features. Medicine 2017; 96 (46). 9. Rosário PW, Ward LS, Carvalho GA, Graf H, Maciel RMB, Maciel LMZ, Maia AL, Vaisman M. Thyroid
nodule and differentiated thyroid can- cer: update on the Brazilian consensus. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013; 57(4). 10. Rosini I, Salum NC. Protocolo de cuidados
para punção aspirativa por agulha fina de mama e tireoide. Texto (#38) Contexto Enfermagem 2014; 23 (4). 11. Wesola, Martajelén, Michal. Bethesda System in the
evaluation of thy- roid nodules: Review. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(1): 177-82. 12. Ceratti S, Giannini P, Souza RAS, Junior OR.
Aspiração por agulha fina guiada por ultrassom de nódulos tireoidianos: avaliação do número ideal de punções. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem. 2012; 45 (3). 13. de Souza DAT, Freitas HMP, Muzzi M, Carvalho ACP, Marchiori E. Punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia de nódu-
los tireoidianos: estudo de 63 casos. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2004; 37 (5). 14. Cruz JF, Macena LB, Cruz MAF, Coutinho PM,
Oliveira FT. Perfil dos pacientes com nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa por agulha fina. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente. 2015; 3: 47-56
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TITULO VARIEDADE MORFOLÓGICA NÓDULOS TIREOIDIANOS CLASSIFICADOS COMO ACR TI-RADS 4 – ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Dentre as doenças que acometem a tireoide, os nódulos tireoidianos são frequentes, com uma prevalência de 4 a 7% na população adulta, se o diagnóstico é feito
através do exame físico; e de 17 a 67% nos casos de investigação por meio do ultrassom (US). A alta sensibilidade do US, o torna uma excelente forma de
rastreamento. As características ultrassonográficas predizem maior ou menor probabilidade de nódulos benignos ou malignos. O Thyroid Imaging Reporting and
Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos nódulos da
tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. O US deve ser realizado no modo B, para diminuir variações entre os observadores. Os nódulos são, então, classificados cinco
categorias, sendo a última a de maior risco de malignidade, ou seja, possui um padrão crescente de gravidade. A classificação de ACR TI-RADS varia de 1 (benigno)
a 5 (alta suspeita de malignidade), a partir do TI-RADS 3, a depender do tamanho apresentado pelo nódulo indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o
seguimento clínico. Há uma variedade grande de possibilidade morfológicas para os nódulos classificados por ACR TI-RADS 4.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos classificados por ACR TI-RADS 4.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como ACR TI-RADS 4, portanto, com grau de suspeição de malignidade e recomendação de punção aspirativa
para avaliação citológica a depende de suas dimensões.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há características que podem estar ou não associadas a despeito da manutenção da mesma classificação ACR TI-RADS 4. Estas características
podem ser margem irregular e macrocalcificações, predominantemente. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos
e quase totalmente sólidos; hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com macrocalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a
variedade morfológica dos nódulos, independente de sua classificação ACR TI-RADS. No que se refere especificamente ao grau 4, a gama de variações podem
aumentar a suspeição de malignidade, influenciando diretamente na precocidade diagnóstica.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se a variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cuja classificação ACR TI-RADS 4 pode ser mais ou menos suspeita de malignidade.
Assim, a habilidade de reconhecer as características ultrassonográficas desses nódulos tem influência na precocidade diagnóstica.
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EG et al. ACR Thyroid Imaging, Repor- ting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology,
2017; 14(5). 8. Li W, Zhu Q, Jiang Y, Zhang Q, Meng Z, Sun J, Dai Q. Partially cystic thyroid nodules in ultrasound-guided fine needle aspiration: Prevalence of thyroid
carcinoma and ultrasound features. Medicine 2017; 96 (46). 9. Rosário PW, Ward LS, Carvalho GA, Graf H, Maciel RMB, Maciel LMZ, Maia AL, Vaisman M. Thyroid
nodule and differentiated thyroid can- cer: update on the Brazilian consensus. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013; 57(4). 10. Rosini I, Salum NC. Protocolo de cuidados
para punção aspirativa por agulha fina de mama e tireoide. Texto (#38) Contexto Enfermagem 2014; 23 (4). 11. Wesola, Martajelén, Michal. Bethesda System in the
evaluation of thy- roid nodules: Review. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(1): 177-82. 12. Ceratti S, Giannini P, Souza RAS, Junior OR.
Aspiração por agulha fina guiada por ultrassom de nódulos tireoidianos: avaliação do número ideal de punções. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem. 2012; 45 (3). 13. de Souza DAT, Freitas HMP, Muzzi M, Carvalho ACP, Marchiori E. Punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia de nódu-
los tireoidianos: estudo de 63 casos. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2004; 37 (5). 14. Cruz JF, Macena LB, Cruz MAF, Coutinho PM,
Oliveira FT. Perfil dos pacientes com nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa por agulha fina. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente. 2015; 3: 47-56
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TITULO VARIEDADE MORFOLÓGICA NÓDULOS TIREOIDIANOS CLASSIFICADOS COMO ACR TI-RADS 4 – ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Dentre as doenças que acometem a tireoide, os nódulos tireoidianos são frequentes, com uma prevalência de 4 a 7% na população adulta, se o diagnóstico é feito
através do exame físico; e de 17 a 67% nos casos de investigação por meio do ultrassom (US). A alta sensibilidade do US, o torna uma excelente forma de
rastreamento. As características ultrassonográficas predizem maior ou menor probabilidade de nódulos benignos ou malignos. O Thyroid Imaging Reporting and
Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos nódulos da
tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. O US deve ser realizado no modo B, para diminuir variações entre os observadores. Os nódulos são, então, classificados cinco
categorias, sendo a última a de maior risco de malignidade, ou seja, possui um padrão crescente de gravidade. A classificação de ACR TI-RADS varia de 1 (benigno)
a 5 (alta suspeita de malignidade), a partir do TI-RADS 3, a depender do tamanho apresentado pelo nódulo indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o
seguimento clínico. Há uma variedade grande de possibilidade morfológicas para os nódulos classificados por ACR TI-RADS 4.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos classificados por ACR TI-RADS 4.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como ACR TI-RADS 4, portanto, com grau de suspeição de malignidade e recomendação de punção aspirativa
para avaliação citológica a depende de suas dimensões.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há características que podem estar ou não associadas a despeito da manutenção da mesma classificação ACR TI-RADS 4. Estas características
podem ser margem irregular e macrocalcificações, predominantemente. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos
e quase totalmente sólidos; hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com macrocalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a
variedade morfológica dos nódulos, independente de sua classificação ACR TI-RADS. No que se refere especificamente ao grau 4, a gama de variações podem
aumentar a suspeição de malignidade, influenciando diretamente na precocidade diagnóstica.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se a variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cuja classificação ACR TI-RADS 4 pode ser mais ou menos suspeita de malignidade.
Assim, a habilidade de reconhecer as características ultrassonográficas desses nódulos tem influência na precocidade diagnóstica.

REFERENCIAS

1. Toneto MG, Prill S, Debon LM, Furlan FZ, Steffen N. The history of the parathyroid surgery. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 2016; 43(3), 214-22. 2. Lof C,
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Reporting and Data System [TI-RADS] e pun- ção aspirativa por agulha fina: experiência com 1.000 nódulos. Einstein 2016; 14: 2. 7. Tessler FN, Middleton WD, Grant
EG et al. ACR Thyroid Imaging, Repor- ting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee. Journal of the American College of Radiology,
2017; 14(5). 8. Li W, Zhu Q, Jiang Y, Zhang Q, Meng Z, Sun J, Dai Q. Partially cystic thyroid nodules in ultrasound-guided fine needle aspiration: Prevalence of thyroid
carcinoma and ultrasound features. Medicine 2017; 96 (46). 9. Rosário PW, Ward LS, Carvalho GA, Graf H, Maciel RMB, Maciel LMZ, Maia AL, Vaisman M. Thyroid
nodule and differentiated thyroid can- cer: update on the Brazilian consensus. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013; 57(4). 10. Rosini I, Salum NC. Protocolo de cuidados
para punção aspirativa por agulha fina de mama e tireoide. Texto (#38) Contexto Enfermagem 2014; 23 (4). 11. Wesola, Martajelén, Michal. Bethesda System in the
evaluation of thy- roid nodules: Review. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(1): 177-82. 12. Ceratti S, Giannini P, Souza RAS, Junior OR.
Aspiração por agulha fina guiada por ultrassom de nódulos tireoidianos: avaliação do número ideal de punções. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem. 2012; 45 (3). 13. de Souza DAT, Freitas HMP, Muzzi M, Carvalho ACP, Marchiori E. Punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia de nódu-
los tireoidianos: estudo de 63 casos. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2004; 37 (5). 14. Cruz JF, Macena LB, Cruz MAF, Coutinho PM,
Oliveira FT. Perfil dos pacientes com nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa por agulha fina. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente. 2015; 3: 47-56
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TITULO VARIEDADE MORFOLÓGICA NÓDULOS TIREOIDIANOS CLASSIFICADOS COMO ACR TI-RADS 4 – ENSAIO PICTÓRICO

INTRODUCAO

Dentre as doenças que acometem a tireoide, os nódulos tireoidianos são frequentes, com uma prevalência de 4 a 7% na população adulta, se o diagnóstico é feito
através do exame físico; e de 17 a 67% nos casos de investigação por meio do ultrassom (US). A alta sensibilidade do US, o torna uma excelente forma de
rastreamento. As características ultrassonográficas predizem maior ou menor probabilidade de nódulos benignos ou malignos. O Thyroid Imaging Reporting and
Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos nódulos da
tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. O US deve ser realizado no modo B, para diminuir variações entre os observadores. Os nódulos são, então, classificados cinco
categorias, sendo a última a de maior risco de malignidade, ou seja, possui um padrão crescente de gravidade. A classificação de ACR TI-RADS varia de 1 (benigno)
a 5 (alta suspeita de malignidade), a partir do TI-RADS 3, a depender do tamanho apresentado pelo nódulo indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o
seguimento clínico. Há uma variedade grande de possibilidade morfológicas para os nódulos classificados por ACR TI-RADS 4.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos classificados por ACR TI-RADS 4.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como ACR TI-RADS 4, portanto, com grau de suspeição de malignidade e recomendação de punção aspirativa
para avaliação citológica a depende de suas dimensões.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há características que podem estar ou não associadas a despeito da manutenção da mesma classificação ACR TI-RADS 4. Estas características
podem ser margem irregular e macrocalcificações, predominantemente. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos
e quase totalmente sólidos; hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com macrocalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a
variedade morfológica dos nódulos, independente de sua classificação ACR TI-RADS. No que se refere especificamente ao grau 4, a gama de variações podem
aumentar a suspeição de malignidade, influenciando diretamente na precocidade diagnóstica.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se a variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cuja classificação ACR TI-RADS 4 pode ser mais ou menos suspeita de malignidade.
Assim, a habilidade de reconhecer as características ultrassonográficas desses nódulos tem influência na precocidade diagnóstica.
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2017; 14(5). 8. Li W, Zhu Q, Jiang Y, Zhang Q, Meng Z, Sun J, Dai Q. Partially cystic thyroid nodules in ultrasound-guided fine needle aspiration: Prevalence of thyroid
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Aspiração por agulha fina guiada por ultrassom de nódulos tireoidianos: avaliação do número ideal de punções. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem. 2012; 45 (3). 13. de Souza DAT, Freitas HMP, Muzzi M, Carvalho ACP, Marchiori E. Punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia de nódu-
los tireoidianos: estudo de 63 casos. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2004; 37 (5). 14. Cruz JF, Macena LB, Cruz MAF, Coutinho PM,
Oliveira FT. Perfil dos pacientes com nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa por agulha fina. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente. 2015; 3: 47-56
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TITULO As relações entre o perfil do exercício físico aeróbio e suas implicações sobre o sistema imunológico humano

INTRODUCAO

A sociedade atual tem se mostrado cada vez menos ativa fisicamente, apresentando assim cada vez mais comportamentos sedentários e estressantes. Tornando o
organismo da população, cada vez mais inflamado e suscetível a inflamações e riscos de adquirir doenças crônicas. O sistema imunológico é um mecanismo de
defesa do ser humano, que combate células invasoras. Sendo assim o fortalecimento desse sistema é muito importante, para torna a população mais saudável e
preparada contra infecções. Portanto é sabido que o exercício físico aeróbio é uma excepcional ferramenta para fortalecer o sistema imunológico e, sua prática
regular ajudará esse sistema a ficar preparado para quando um antígeno atacar, ele responder de forma eficiente. Porém a pergunta que esse trabalho quer
responder é, qual o volume e intensidade de exercício trará mais benefícios ao sistema imunológico.

OBJETIVOS
Os objetivos desse trabalho são: Apresentar as características e efeitos dos exercícios físicos aeróbios sobre o sistema imunológico. As características de
exercícios físicos aeróbios indicados e contra-indicados.

METODOLOGIA

Este estudo desenvolveu-se por meio de pesquisa indireta, revisão bibliográfica sistemática, tendo como fontes 12 artigos científicos constantes nos portais Scielo,
Medline (PubMed), Google Acadêmico, a partir de palavras-chave como: Exercícios físico aeróbios, sistema imunológico, assim como livros relacionados à temática
em questão. As fontes selecionadas para este estudo situam como período de suas publicações os anos de 1992 a 2018. Entre os critérios de inclusão situou-se o
fato dos artigos serem decorrentes de estudos experimentais ou de campo.

RESULTADOS

O presente trabalhou mostrou estudos que apontaram que o exercício físico aeróbio implicou no aumento nos números de Linfócitos T (El-KADER et al., 2018;
NATALE et al., 2003; NIEMAN et al., 2007), porém nessa mesma população de linfócitos, em exercícios aeróbios de alta intensidade, houve uma redução
significativas pós exercícios (KAKANIS et al., 2010). Observou-se um aumento significativo na população de Leucócitos, monócitos, células NK, neutrófilos após 2
horas de exercício intervalado de moderada intensidade (NIEMAN et al., 2007). Mas na população de neutrófilos imediatamente após exercício aeróbio em um ciclo
ergômetro a 90% da FCmax, houve um maior número de apoptose de neutrófilos (SYU et al., 2011).

CONCLUSOES
Mediante aos resultados apresentados neste trabalho, podemos concluir que exercícios aeróbios com características de moderada intensidade, gerou maiores
efeitos positivos sobre os números de células do sistema imunológico, em contrapartida exercícios aeróbios de alta intensidade, ocasionou maior imunossupressão
e redução no número de células do sistema imunológico.

REFERENCIAS
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TITULO ENSAIO PICTÓRICO DE NÓDULOS TIREOIDIANOS SUSPEITOS COM CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE

INTRODUCAO

Nódulos da tireoide são encontrados em 19% a 67% das pessoas adultas, isto por meio do ultrassom, dos quais cerca de 10% são malignos. O Thyroid Imaging
Reporting and Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos
nódulos da tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. A incidência do câncer tireoidiano aumentou nas últimas décadas, visto o avanço dos métodos diagnósticos em detectar aspectos
sugestivos de malignidade em nódulos tireoidianos não palpáveis. A caracterização do nódulo segundo o aspecto da ultrassonografia é classificado segundo o ACR
TI-RADS, o que permite uma melhor compreensão e comunicação entre os profissionais da saúde. As características sugestivas de malignidade vistas à
ultrassonografia, modo B, são composição nodular sólida maior que 50%, formato irregular, mais alto que largo, microcalcificações, porção excêntrica sólida,
alteração na ecogenicidade como hipoecogenicidade acentuada, nódulos sólidos. Na análise citopatológica, o material é classificado de acordo com o sistema
Bethesda, que é dividido em seis categorias: amostra não diagnóstica (I), benigno (II), atipias/lesão folicular de significado indeterminado (III), suspeito para
neoplasia folicular ou neoplasia folicular (IV), suspeito para malignidade (V) e maligno (VI). Este auxilia na comunicação entre os citopatologistas, diminui
procedimentos desnecessários e facilita troca de dados entre laboratórios e instituições.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos cuja citologia evidenciou benignidade.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como suspeitos, puncionados para avaliação citológica, e está evidenciou benignidade celular. Portanto, são
nódulos com discordância entre o aspecto morfológico e a celularidade.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há nódulos cuja classificação ACR TI-RADS foi determinada como 3, 4 ou 5. As demais características associadas são margem irregular, focos
hiperefringentes de permeio e calcificações. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos e quase totalmente sólidos;
hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com calcificações; hipoecogênicos, quase totalmente sólido e com focos hiperefringentes de
permeio. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a variedade morfológica dos nódulos suspeitos apesar da real possibilidade de benignidade, uma vez que a
suspeição nunca é de 100%. Após a análise citológica discordante, recomenda-se o acompanhamento ultrassonográfico destes nódulos ou a indicação de repunção
aspirativa guiada por ultrassonografia.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se uma variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cujas classificações ACR TI-RADS são 3, 4 e 5, podendo-se evidenciar citologia
benigna. Assim, a discordância entre a morfologia nodular e celularidade é uma possibilidade no cotidiano do médico ultrassonografistas, o qual deve ponderar a
possibilidade de repunção a depender do grau de suspeição de malignidade.
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TITULO ENSAIO PICTÓRICO DE NÓDULOS TIREOIDIANOS SUSPEITOS COM CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE

INTRODUCAO

Nódulos da tireoide são encontrados em 19% a 67% das pessoas adultas, isto por meio do ultrassom, dos quais cerca de 10% são malignos. O Thyroid Imaging
Reporting and Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos
nódulos da tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. A incidência do câncer tireoidiano aumentou nas últimas décadas, visto o avanço dos métodos diagnósticos em detectar aspectos
sugestivos de malignidade em nódulos tireoidianos não palpáveis. A caracterização do nódulo segundo o aspecto da ultrassonografia é classificado segundo o ACR
TI-RADS, o que permite uma melhor compreensão e comunicação entre os profissionais da saúde. As características sugestivas de malignidade vistas à
ultrassonografia, modo B, são composição nodular sólida maior que 50%, formato irregular, mais alto que largo, microcalcificações, porção excêntrica sólida,
alteração na ecogenicidade como hipoecogenicidade acentuada, nódulos sólidos. Na análise citopatológica, o material é classificado de acordo com o sistema
Bethesda, que é dividido em seis categorias: amostra não diagnóstica (I), benigno (II), atipias/lesão folicular de significado indeterminado (III), suspeito para
neoplasia folicular ou neoplasia folicular (IV), suspeito para malignidade (V) e maligno (VI). Este auxilia na comunicação entre os citopatologistas, diminui
procedimentos desnecessários e facilita troca de dados entre laboratórios e instituições.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos cuja citologia evidenciou benignidade.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como suspeitos, puncionados para avaliação citológica, e está evidenciou benignidade celular. Portanto, são
nódulos com discordância entre o aspecto morfológico e a celularidade.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há nódulos cuja classificação ACR TI-RADS foi determinada como 3, 4 ou 5. As demais características associadas são margem irregular, focos
hiperefringentes de permeio e calcificações. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos e quase totalmente sólidos;
hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com calcificações; hipoecogênicos, quase totalmente sólido e com focos hiperefringentes de
permeio. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a variedade morfológica dos nódulos suspeitos apesar da real possibilidade de benignidade, uma vez que a
suspeição nunca é de 100%. Após a análise citológica discordante, recomenda-se o acompanhamento ultrassonográfico destes nódulos ou a indicação de repunção
aspirativa guiada por ultrassonografia.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se uma variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cujas classificações ACR TI-RADS são 3, 4 e 5, podendo-se evidenciar citologia
benigna. Assim, a discordância entre a morfologia nodular e celularidade é uma possibilidade no cotidiano do médico ultrassonografistas, o qual deve ponderar a
possibilidade de repunção a depender do grau de suspeição de malignidade.

REFERENCIAS
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TITULO ENSAIO PICTÓRICO DE NÓDULOS TIREOIDIANOS SUSPEITOS COM CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE

INTRODUCAO

Nódulos da tireoide são encontrados em 19% a 67% das pessoas adultas, isto por meio do ultrassom, dos quais cerca de 10% são malignos. O Thyroid Imaging
Reporting and Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS) é um sistema de categorização dos achados da ultrassonografia (USG) dos
nódulos da tireoide, que correlaciona esses achados com a possível classificação citológica, caracterizando o potencial de malignidade do nódulo de acordo com as
características encontradas. A incidência do câncer tireoidiano aumentou nas últimas décadas, visto o avanço dos métodos diagnósticos em detectar aspectos
sugestivos de malignidade em nódulos tireoidianos não palpáveis. A caracterização do nódulo segundo o aspecto da ultrassonografia é classificado segundo o ACR
TI-RADS, o que permite uma melhor compreensão e comunicação entre os profissionais da saúde. As características sugestivas de malignidade vistas à
ultrassonografia, modo B, são composição nodular sólida maior que 50%, formato irregular, mais alto que largo, microcalcificações, porção excêntrica sólida,
alteração na ecogenicidade como hipoecogenicidade acentuada, nódulos sólidos. Na análise citopatológica, o material é classificado de acordo com o sistema
Bethesda, que é dividido em seis categorias: amostra não diagnóstica (I), benigno (II), atipias/lesão folicular de significado indeterminado (III), suspeito para
neoplasia folicular ou neoplasia folicular (IV), suspeito para malignidade (V) e maligno (VI). Este auxilia na comunicação entre os citopatologistas, diminui
procedimentos desnecessários e facilita troca de dados entre laboratórios e instituições.

OBJETIVOS Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos cuja citologia evidenciou benignidade.

METODOLOGIA
Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os
critérios de elegibilidade foram nódulos classificados como suspeitos, puncionados para avaliação citológica, e está evidenciou benignidade celular. Portanto, são
nódulos com discordância entre o aspecto morfológico e a celularidade.

RESULTADOS

A avaliação em conjunto das imagens selecionadas evidencia que a maioria dos nódulos são hipoecogênicos e com composição sólida ou predominantemente
sólida. Contudo há nódulos cuja classificação ACR TI-RADS foi determinada como 3, 4 ou 5. As demais características associadas são margem irregular, focos
hiperefringentes de permeio e calcificações. Assim, os nódulos selecionados apresentam-se hipoecogênicos e sólidos; hipoecogênicos e quase totalmente sólidos;
hipoecogênicos, sólidos e irregulares; hipoecogênicos, sólidos e com calcificações; hipoecogênicos, quase totalmente sólido e com focos hiperefringentes de
permeio. Cabe ao imaginologista saber reconhecer a variedade morfológica dos nódulos suspeitos apesar da real possibilidade de benignidade, uma vez que a
suspeição nunca é de 100%. Após a análise citológica discordante, recomenda-se o acompanhamento ultrassonográfico destes nódulos ou a indicação de repunção
aspirativa guiada por ultrassonografia.

CONCLUSOES
Portanto, evidencia-se uma variabilidade morfológica dos nódulos tireoidianos cujas classificações ACR TI-RADS são 3, 4 e 5, podendo-se evidenciar citologia
benigna. Assim, a discordância entre a morfologia nodular e celularidade é uma possibilidade no cotidiano do médico ultrassonografistas, o qual deve ponderar a
possibilidade de repunção a depender do grau de suspeição de malignidade.
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carcinoma and ultrasound features. Medicine 2017; 96 (46). 9. Rosário PW, Ward LS, Carvalho GA, Graf H, Maciel RMB, Maciel LMZ, Maia AL, Vaisman M. Thyroid
nodule and differentiated thyroid can- cer: update on the Brazilian consensus. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013; 57(4). 10. Rosini I, Salum NC. Protocolo de cuidados
para punção aspirativa por agulha fina de mama e tireoide. Texto (#38) Contexto Enfermagem 2014; 23 (4). 11. Wesola, Martajelén, Michal. Bethesda System in the
evaluation of thy- roid nodules: Review. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(1): 177-82. 12. Ceratti S, Giannini P, Souza RAS, Junior OR.
Aspiração por agulha fina guiada por ultrassom de nódulos tireoidianos: avaliação do número ideal de punções. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem. 2012; 45 (3). 13. de Souza DAT, Freitas HMP, Muzzi M, Carvalho ACP, Marchiori E. Punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia de nódu-
los tireoidianos: estudo de 63 casos. Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 2004; 37 (5). 14. Cruz JF, Macena LB, Cruz MAF, Coutinho PM,
Oliveira FT. Perfil dos pacientes com nódulos tireoidianos submetidos à punção aspirativa por agulha fina. Interfaces Científicas - Saúde e Ambiente. 2015; 3: 47-56
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TITULO A Evolução do Direito do Trabalho: A Terceirização e a Pejotização como precarização trabalhista

INTRODUCAO

Nos últimos anos muito se ouviu a cerca das reformas trabalhistas. De maneira clara a monografia, aponta a intersecção deste o surgimento do Direito do Trabalho
aos dias atuais, ressaltando as práticas de terceirização e pejotização como prejudiciais ao trabalhador. . Desde a pré-história chega-se à revolução industrial, onde
se manifestam as necessidades de normas reguladoras do trabalho separadas das normas civis, então usadas por analogia até as regulamentações utilizadas
hodiernamente. A terceirização se enquadra como fator inconsistente dos direitos trabalhistas, pois, embora a lei objetive uma regulamentação severa a mesma
deixa uma quantidade considerável de espaços onde a falta de regulamentação permite a existências de situações precárias ao trabalhador. No que concerne a
pejotização, a referida monografia evidencia não só uma prática prejudicial ao trabalhador, uma vez que este deixa de receber direitos como férias ou décimo
terceiro salário, mas lesiva também a receita da previdência social e a coleta do imposto de renda. Outro fator de relevância evidente é encontrado nas práticas
como as referidas terceirização e pejotização, regras de flexibilização das relações trabalhistas, que abalam a estrutura do direito do trabalho e facilitam o
retrocesso de direitos cujas conquistas levaram séculos de luta.

OBJETIVOS

O objetivo do trabalho visa tratar da evolução do Direito do Trabalho, desde o seu surgimento quando da Revolução Industrial até os dias atuais. De fato, tratando-se
de um Direito em constante evolução, verifica-se que novas formas de prestação de serviços foram criadas com o passar do tempo, o que nem sempre garantiu a
tutela do trabalhador, o que levou a sua precarização. Portanto, buscou-se uma análise crítica da terceirização e da pejotização como sinônimos da ausência de
direitos dos trabalhadores, como forma de retrocesso destas garantias.

METODOLOGIA
Como ferramenta de estudo e a fim de atingir os objetivos propostos pelo trabalho foram utilizados textos acadêmicos, análise jurisprudencial, e discussões
realizadas durante a aula complementaram os métodos de realização da obra.

RESULTADOS

CONCLUSOES
A Terceirização e a pejotização são fenômenos mundiais, ligados a modernidade e ao desenvolvimento do Direito do Trabalho como forma da busca do pleno
emprego. Todavia, a maneira como utilizada no Brasil, mostrou-se desvirtuada, já que tais institutos buscaram mascarar a relação de emprego, fraudando direito
dos trabalhadores. Com isto este trabalho teve como resultado a análise desta situação, para evitar a precarização e os prejuizos sofridos pelo trabalhador.

REFERENCIAS

BRAICK, Patricia Ramos; Mota Myriam Becho. História das cavernas e o terceiro milênio. Volume único.2007. ed. Terceiro milênio. CORTELLA, Mario Sérgio. Qual a
sua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Ed. Voges Limitada, 2017. MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o direito do Trabalho, São
Paulo: atlas, 2014. 28 edição NASCIMENTO, Amauri Mascaro; Nascimento, Sônia Mascaro.Curso de Direito do trabalho, História e Teoria Geral do Direito do
Trabalho: Relações individuais e coletivas do Trabalho– 29 ed São Paulo. Saraiva, 2014.
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TITULO O CONHECIMENTO DA MULHERES ASSISTIDAS PELA CASA DOS SONHOS, NA PARAÍBA, A RESPEITO DOS CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO

INTRODUCAO

As neoplasias femininas representação os cânceres mais prevalentes e que mais matam mulheres. São 530 mil casos novos por ano no mundo, respondendo por
265 mil óbitos por ano. Ambos estão em primeiro e segundo lugares nas estatísticas brasileiras. Em locais carentes esses índices são agravados pela falta de
conhecimento e dificuldade em conseguir atendimento. Nessas condições, a educação em saúde ganha ainda mais importância. Por isso, esclarecer essa população
pode ser o principal acesso a saúde, e isso passa por conhecer o que essas comunidades entendem a respeito das doenças.

OBJETIVOS
Por meio de ações de educação em saúde, reconhecer o conhecimento das mulheres locais sobre os canceres femininos (mama e colo uterino) e orientá-las a
identificar e evitar essas doenças.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, não comparado, com abordagem quantitativa e qualitativa, cuja coleta de dados foi feita por meio de questionários com mulheres
maiores de 20 anos, assistidas pela ONG, em meio a ações educativas em grupo (palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas), onde também foram realizadas
atividades de esclarecimento.

RESULTADOS

Durante a expedição de 5 dias, em que foram atendidas 114 mulheres com idade média de 37,8 anos (variando de 14 e 79 anos). Destas, 73 (64,0%) realizaram
exame colpocitológico, 43% afirmaram saber o que é o HPV, 72% nunca fizeram rastreio para o câncer de mama, embora, apenas 2% tenha conhecimento do
resultado. 51% praticam o auto-exame das mamas e 18% afirmaram histórico familiar de neoplasia mamária. Durante a expedição, foram realizadas 14 palestras
sobre saúde, dentre as quais estavam as neoplasias femininas. Para continuar os esclarecimentos, em virtude da pandemia, foram realizados vídeos a respeito das
doenças para fortalecer o engajamento da comunidade e a prática de auto-cuidado.

CONCLUSOES
Práticas educativas são essenciais para conscientizar a população a respeito de doenças evitáveis, como câncer uterino, e ensinar as mulheres a reconhecerem
sinais de alerta. Quando tratamos de comunidades vulneráveis essa necessidade é ainda maior. Elas ainda garantem maior envolvimento com a própria saúde e
esclarecem dúvidas, tornando-se um ambiente de troca e de diálogo, aproximando os que mais precisam da prática médica.

REFERENCIAS

1. OLIVEIRA, MM et al. Estimativa de pessoas com diagnostico de câncer no Brasil: dados da Pesquisa Nacional de Saude, 2013. Revista Brasileirade Epidemiologia,
2015; v. 18, p. 146-157. 2. SOUZA, AF; COSTA, LHR. Conhecimento de Mulheres sobre HPV e Cancer do Colo do Utero apos Consulta de Enfermagem. Revista
Brasileira de Cancerologia, 2015; v. 61, n. 4, p. 343-350. 3. Conceito e magnitude do câncer de colo uterino/Instituto Nacional do Câncer-INCA [Internet]. [Acesso em 6
de novembro de 2018]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude 4. Instituto Oncoguia [Internet]. [Acesso
em 1 de março de 2018]. Disponível em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/estatisticas-para-cancer-de-mama/6562/34/ 5. MARQUES, CAV; FIGUEIREDO, EN;
GUTIERREZ, MGR. Validacao de instrumento para identificar acoes de rastreamento e deteccao de neoplasia de mama. Acta Paulista de Enfermagem, 2015; v. 28, n.
2. 6. Revista Brasileira de Enfermagem REBEn [Internet]. [Acesso em 8 de janeiro de 2012]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n6/v64n6a05.pdf 7.
Instituto Nacional do Câncer-INCA [Internet]. [Acesso em 6 de novembro de 2018]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-utero
8. MELHADO, VC; ALVARES, BR; ALMEIDA, OJ. Correlação radiológica e histológica de lesões mamárias não-palpáveis em pacientes submetidas a marcação pré-
cirúrgica, utilizando-se o sistema BI-RADS. Radiologia Brasileira, 2007; v. 40, n. 1, p. 9-11. 9. NASCIMENTO, JHR; SILVA, VD; MACIEL, AC. Acurácia dos achados
ultrassonográficos do câncer de mama: correlação da classificação BI-RADS e achados histológico. Radiologia Brasileira, 2009; v. 42, n. 4. 10. BÁSICA, Atenção.
Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Ministério da, 2013.
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TITULO O CONHECIMENTO DA MULHERES ASSISTIDAS PELA CASA DOS SONHOS, NA PARAÍBA, A RESPEITO DOS CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO

INTRODUCAO

As neoplasias femininas representação os cânceres mais prevalentes e que mais matam mulheres. São 530 mil casos novos por ano no mundo, respondendo por
265 mil óbitos por ano. Ambos estão em primeiro e segundo lugares nas estatísticas brasileiras. Em locais carentes esses índices são agravados pela falta de
conhecimento e dificuldade em conseguir atendimento. Nessas condições, a educação em saúde ganha ainda mais importância. Por isso, esclarecer essa população
pode ser o principal acesso a saúde, e isso passa por conhecer o que essas comunidades entendem a respeito das doenças.

OBJETIVOS
Por meio de ações de educação em saúde, reconhecer o conhecimento das mulheres locais sobre os canceres femininos (mama e colo uterino) e orientá-las a
identificar e evitar essas doenças.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, não comparado, com abordagem quantitativa e qualitativa, cuja coleta de dados foi feita por meio de questionários com mulheres
maiores de 20 anos, assistidas pela ONG, em meio a ações educativas em grupo (palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas), onde também foram realizadas
atividades de esclarecimento.

RESULTADOS

Durante a expedição de 5 dias, em que foram atendidas 114 mulheres com idade média de 37,8 anos (variando de 14 e 79 anos). Destas, 73 (64,0%) realizaram
exame colpocitológico, 43% afirmaram saber o que é o HPV, 72% nunca fizeram rastreio para o câncer de mama, embora, apenas 2% tenha conhecimento do
resultado. 51% praticam o auto-exame das mamas e 18% afirmaram histórico familiar de neoplasia mamária. Durante a expedição, foram realizadas 14 palestras
sobre saúde, dentre as quais estavam as neoplasias femininas. Para continuar os esclarecimentos, em virtude da pandemia, foram realizados vídeos a respeito das
doenças para fortalecer o engajamento da comunidade e a prática de auto-cuidado.

CONCLUSOES
Práticas educativas são essenciais para conscientizar a população a respeito de doenças evitáveis, como câncer uterino, e ensinar as mulheres a reconhecerem
sinais de alerta. Quando tratamos de comunidades vulneráveis essa necessidade é ainda maior. Elas ainda garantem maior envolvimento com a própria saúde e
esclarecem dúvidas, tornando-se um ambiente de troca e de diálogo, aproximando os que mais precisam da prática médica.

REFERENCIAS

1. OLIVEIRA, MM et al. Estimativa de pessoas com diagnostico de câncer no Brasil: dados da Pesquisa Nacional de Saude, 2013. Revista Brasileirade Epidemiologia,
2015; v. 18, p. 146-157. 2. SOUZA, AF; COSTA, LHR. Conhecimento de Mulheres sobre HPV e Cancer do Colo do Utero apos Consulta de Enfermagem. Revista
Brasileira de Cancerologia, 2015; v. 61, n. 4, p. 343-350. 3. Conceito e magnitude do câncer de colo uterino/Instituto Nacional do Câncer-INCA [Internet]. [Acesso em 6
de novembro de 2018]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude 4. Instituto Oncoguia [Internet]. [Acesso
em 1 de março de 2018]. Disponível em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/estatisticas-para-cancer-de-mama/6562/34/ 5. MARQUES, CAV; FIGUEIREDO, EN;
GUTIERREZ, MGR. Validacao de instrumento para identificar acoes de rastreamento e deteccao de neoplasia de mama. Acta Paulista de Enfermagem, 2015; v. 28, n.
2. 6. Revista Brasileira de Enfermagem REBEn [Internet]. [Acesso em 8 de janeiro de 2012]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n6/v64n6a05.pdf 7.
Instituto Nacional do Câncer-INCA [Internet]. [Acesso em 6 de novembro de 2018]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-utero
8. MELHADO, VC; ALVARES, BR; ALMEIDA, OJ. Correlação radiológica e histológica de lesões mamárias não-palpáveis em pacientes submetidas a marcação pré-
cirúrgica, utilizando-se o sistema BI-RADS. Radiologia Brasileira, 2007; v. 40, n. 1, p. 9-11. 9. NASCIMENTO, JHR; SILVA, VD; MACIEL, AC. Acurácia dos achados
ultrassonográficos do câncer de mama: correlação da classificação BI-RADS e achados histológico. Radiologia Brasileira, 2009; v. 42, n. 4. 10. BÁSICA, Atenção.
Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Ministério da, 2013.
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TITULO O CONHECIMENTO DA MULHERES ASSISTIDAS PELA CASA DOS SONHOS, NA PARAÍBA, A RESPEITO DOS CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO

INTRODUCAO

As neoplasias femininas representação os cânceres mais prevalentes e que mais matam mulheres. São 530 mil casos novos por ano no mundo, respondendo por
265 mil óbitos por ano. Ambos estão em primeiro e segundo lugares nas estatísticas brasileiras. Em locais carentes esses índices são agravados pela falta de
conhecimento e dificuldade em conseguir atendimento. Nessas condições, a educação em saúde ganha ainda mais importância. Por isso, esclarecer essa população
pode ser o principal acesso a saúde, e isso passa por conhecer o que essas comunidades entendem a respeito das doenças.

OBJETIVOS
Por meio de ações de educação em saúde, reconhecer o conhecimento das mulheres locais sobre os canceres femininos (mama e colo uterino) e orientá-las a
identificar e evitar essas doenças.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo transversal, não comparado, com abordagem quantitativa e qualitativa, cuja coleta de dados foi feita por meio de questionários com mulheres
maiores de 20 anos, assistidas pela ONG, em meio a ações educativas em grupo (palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas), onde também foram realizadas
atividades de esclarecimento.

RESULTADOS

Durante a expedição de 5 dias, em que foram atendidas 114 mulheres com idade média de 37,8 anos (variando de 14 e 79 anos). Destas, 73 (64,0%) realizaram
exame colpocitológico, 43% afirmaram saber o que é o HPV, 72% nunca fizeram rastreio para o câncer de mama, embora, apenas 2% tenha conhecimento do
resultado. 51% praticam o auto-exame das mamas e 18% afirmaram histórico familiar de neoplasia mamária. Durante a expedição, foram realizadas 14 palestras
sobre saúde, dentre as quais estavam as neoplasias femininas. Para continuar os esclarecimentos, em virtude da pandemia, foram realizados vídeos a respeito das
doenças para fortalecer o engajamento da comunidade e a prática de auto-cuidado.

CONCLUSOES
Práticas educativas são essenciais para conscientizar a população a respeito de doenças evitáveis, como câncer uterino, e ensinar as mulheres a reconhecerem
sinais de alerta. Quando tratamos de comunidades vulneráveis essa necessidade é ainda maior. Elas ainda garantem maior envolvimento com a própria saúde e
esclarecem dúvidas, tornando-se um ambiente de troca e de diálogo, aproximando os que mais precisam da prática médica.

REFERENCIAS

1. OLIVEIRA, MM et al. Estimativa de pessoas com diagnostico de câncer no Brasil: dados da Pesquisa Nacional de Saude, 2013. Revista Brasileirade Epidemiologia,
2015; v. 18, p. 146-157. 2. SOUZA, AF; COSTA, LHR. Conhecimento de Mulheres sobre HPV e Cancer do Colo do Utero apos Consulta de Enfermagem. Revista
Brasileira de Cancerologia, 2015; v. 61, n. 4, p. 343-350. 3. Conceito e magnitude do câncer de colo uterino/Instituto Nacional do Câncer-INCA [Internet]. [Acesso em 6
de novembro de 2018]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-utero/conceito-e-magnitude 4. Instituto Oncoguia [Internet]. [Acesso
em 1 de março de 2018]. Disponível em: http://www.oncoguia.org.br/conteudo/estatisticas-para-cancer-de-mama/6562/34/ 5. MARQUES, CAV; FIGUEIREDO, EN;
GUTIERREZ, MGR. Validacao de instrumento para identificar acoes de rastreamento e deteccao de neoplasia de mama. Acta Paulista de Enfermagem, 2015; v. 28, n.
2. 6. Revista Brasileira de Enfermagem REBEn [Internet]. [Acesso em 8 de janeiro de 2012]. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n6/v64n6a05.pdf 7.
Instituto Nacional do Câncer-INCA [Internet]. [Acesso em 6 de novembro de 2018]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-utero
8. MELHADO, VC; ALVARES, BR; ALMEIDA, OJ. Correlação radiológica e histológica de lesões mamárias não-palpáveis em pacientes submetidas a marcação pré-
cirúrgica, utilizando-se o sistema BI-RADS. Radiologia Brasileira, 2007; v. 40, n. 1, p. 9-11. 9. NASCIMENTO, JHR; SILVA, VD; MACIEL, AC. Acurácia dos achados
ultrassonográficos do câncer de mama: correlação da classificação BI-RADS e achados histológico. Radiologia Brasileira, 2009; v. 42, n. 4. 10. BÁSICA, Atenção.
Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. Ministério da, 2013.
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TITULO Padronização e produção da hemozoína sintética acoplada a droga anti-Leishmania, a miltefosina.

INTRODUCAO

Vários sistemas de entrega de drogas com base em nanopartículas têm sido avaliados no tratamento de microrganismos intracelulares. A utilização de
nanopartículas para a entrega dos antibióticos, principalmente para o ambiente intracelular, pode diminuir a dose do medicamento, melhorar a sua atividade em
meios com diferentes pH e concentração de oxigênio, e, ainda, permitir a reutilização de antibióticos antes inutilizados pelo desenvolvimento de resistência ou por
ter baixa permeabilidade à membrana celular (1). A hemozoína sintética (sHZ), um nanocristal de hematina, tem característica anfifílica que permite a sua interação
com proteínas, lipídeos e ácido nucleicos (2). No entanto, ainda não se sabe se a sHZ pode agir como carreadora de drogas.

OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo padronizar a produção da hemozoina sintética – Hemozoína (sHz) como um carreador da droga anti-parasitária, a
miltefosina, e avaliar o seu efeito sobre a forma amastigota da Leishmania amazonensis.

METODOLOGIA

A produção da hemozoína sintética foi realizada com hemina em meio aquoso alcalino e com a adição controlada de ácido resulta em cristais com tamanho e
morfologia semelhante à hemozoína produzida pelo Plasmodium sp (3). As formas promastigotas dos parasitas foram mantidas em meio 199 suplementado com
10% de soro fetal bovino, 10ug/ml de hemina e antibióticos. Os macrófagos da linhagem Raw264.7 foram mantidas em meio RPMI completo. Para verificar a
citotoxicidade e produção de óxido nítrico foi utilizado o ensaio colorimétrico com metabolização do MTT e o reagente de Griess, respectivamente. A infecção de
macrófagos foi determinada pela contagem de amastigotas.

RESULTADOS

Foram realizados 3 lotes da sHZ e sHZ/miltefosina, o primeiro lote teve o rendimento baixo, somente 5% da quantidade inicial de hemina. Além disso, o primeiro lote
contaminou a cultura de células, sendo necessário a readequação do processo de produção da hemozoína sintética para minimizar a contaminação. O segundo lote
e o terceiro lote tiveram o rendimento de 20 e 30% da quantidade inicial de hemina, respectivamente. A hemozoína sintética foi capaz de induzir a produção de óxido
nítrico (12,17 +/- 0,54 uM) e foi sinergisticamente maior na presença de lipopolissacarídeo (28,11 +/- 0,71 uM). O resultado preliminare mostrou que a incorporação
da droga miltefosina na concentração de 5 mg/ml, durante o processo de produção da hemozoina sintética diminuiu em 51% a carga parasitária dos macrófagos,
enquanto que a mesma dose (200 ug/ml) de hemozoína sozinha reduziu 17,01%.

CONCLUSOES
Os resultados preliminares mostraram que a hemozoína sintética incorporada com miltefosina induz a produção de NO e eliminou a forma amastigota da L.
amazonensis. Futuros experimentos serão necessários para comparar diferentes doses das hemozoína, utilizar outras espécies do parasito, e quantificar a
quantidade de droga incorporada.
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TITULO Padronização e produção da hemozoína sintética acoplada a droga anti-Leishmania, a miltefosina.

INTRODUCAO

Vários sistemas de entrega de drogas com base em nanopartículas têm sido avaliados no tratamento de microrganismos intracelulares. A utilização de
nanopartículas para a entrega dos antibióticos, principalmente para o ambiente intracelular, pode diminuir a dose do medicamento, melhorar a sua atividade em
meios com diferentes pH e concentração de oxigênio, e, ainda, permitir a reutilização de antibióticos antes inutilizados pelo desenvolvimento de resistência ou por
ter baixa permeabilidade à membrana celular (1). A hemozoína sintética (sHZ), um nanocristal de hematina, tem característica anfifílica que permite a sua interação
com proteínas, lipídeos e ácido nucleicos (2). No entanto, ainda não se sabe se a sHZ pode agir como carreadora de drogas.

OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo padronizar a produção da hemozoina sintética – Hemozoína (sHz) como um carreador da droga anti-parasitária, a
miltefosina, e avaliar o seu efeito sobre a forma amastigota da Leishmania amazonensis.

METODOLOGIA

A produção da hemozoína sintética foi realizada com hemina em meio aquoso alcalino e com a adição controlada de ácido resulta em cristais com tamanho e
morfologia semelhante à hemozoína produzida pelo Plasmodium sp (3). As formas promastigotas dos parasitas foram mantidas em meio 199 suplementado com
10% de soro fetal bovino, 10ug/ml de hemina e antibióticos. Os macrófagos da linhagem Raw264.7 foram mantidas em meio RPMI completo. Para verificar a
citotoxicidade e produção de óxido nítrico foi utilizado o ensaio colorimétrico com metabolização do MTT e o reagente de Griess, respectivamente. A infecção de
macrófagos foi determinada pela contagem de amastigotas.

RESULTADOS

Foram realizados 3 lotes da sHZ e sHZ/miltefosina, o primeiro lote teve o rendimento baixo, somente 5% da quantidade inicial de hemina. Além disso, o primeiro lote
contaminou a cultura de células, sendo necessário a readequação do processo de produção da hemozoína sintética para minimizar a contaminação. O segundo lote
e o terceiro lote tiveram o rendimento de 20 e 30% da quantidade inicial de hemina, respectivamente. A hemozoína sintética foi capaz de induzir a produção de óxido
nítrico (12,17 +/- 0,54 uM) e foi sinergisticamente maior na presença de lipopolissacarídeo (28,11 +/- 0,71 uM). O resultado preliminare mostrou que a incorporação
da droga miltefosina na concentração de 5 mg/ml, durante o processo de produção da hemozoina sintética diminuiu em 51% a carga parasitária dos macrófagos,
enquanto que a mesma dose (200 ug/ml) de hemozoína sozinha reduziu 17,01%.

CONCLUSOES
Os resultados preliminares mostraram que a hemozoína sintética incorporada com miltefosina induz a produção de NO e eliminou a forma amastigota da L.
amazonensis. Futuros experimentos serão necessários para comparar diferentes doses das hemozoína, utilizar outras espécies do parasito, e quantificar a
quantidade de droga incorporada.
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TITULO DIREITO AMBIENTAL E A IMPORTÃNCIA DE SUA GESTÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

INTRODUCAO

Diversas transformações sociais e tecnológicas trouxeram diversos desafios ao Direito, diante desse impasse, se faz necessário a adaptação e o esforço hercúleo
sobre os impactos ambientais que estão crescendo exponencialmente nas últimas décadas. Desde o sistema jurídico colonial foram-se formando dispositivos
jurídicos que legislavam sobre a relação com a fauna, mas foi a partir da Constituição de 1988 que a preocupação com toda a existência do meio ambiente e seus
desdobramentos futuros foi colocada em pauta. Todo o ordenamento jurídico busca, em teoria, além de se atentar ao fato presente, nos elucida sobre os impactos
futuros, porém, há diversas contradições e lacunas a serem preenchidas dentro do próprio sistema normativo e suas interpretações. Tais impasses, fazem com que
seja dificultosa a aplicação da lei e responsabilização e avaliação do dano causado, pois muitas vezes a devastação só será mensurada anos depois. Em meio aos
desafios apresentados, para aperfeiçoar cada vez mais a jurisprudência e sua aplicação, serão abordadosconceitos e definições do meio ambiente, detalhes e
interpretações de todo o arcabouço jurídico que circunda o tema e sua aplicação em busca da preservação ambiental. Em suma, a judicialização da vida cotidiana
não vai ser capaz de reparar e precaver todo o impacto ambiental e suas consequências, portanto, é imprescindível a responsabilização civil e participação popular
na conscientização, defesa e preservação do meio ambiente.

OBJETIVOS O presente trabalho visou tratar o Direito Ambiental como garantia fundamental

METODOLOGIA Foram utilizados textos academicos e análise de casos

RESULTADOS

CONCLUSOES O Direito Ambiental atinge toda a sociedade em diversos aspectos e mostra-se como garantia assegurada a todos os brasileiros, como direito fundamental
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