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APRESENTAÇÃO

Bem-vindo aos anais do 15º Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da
Universidade Vale do Rio Doce, ocorrido entre os dias 13 a 15 de setembro de 2017. Nesta
edição comemorativa pelos 15 anos de realização ininterrupta desse evento, decidimos pela
publicação dos primeiros anais contendo artigos completos.
O tema escolhido para este ano “DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE: a
biodiversidade e o humano” contempla a preocupação atual de muitos pesquisadores com os
graves problemas enfrentados pela humanidade que é diretamente afetada em sua condição de
dignidade e pelas questões ambientais, agravadas no Estado de Minas Gerais- Brasil- pelo
rompimento da barragem de fundão ocorrida em 2015.
Este simpósio que ocorre anualmente desde 2002 expressa o compromisso da Univale
com a comunidade em ser, cada dia mais, espaço reconhecido para socialização da produção de
conhecimento, quer concernente aos Programas de Pós-graduação Stricto e Lato Sensu e aos
Programas de Iniciação Científica, quer concernentes aos diversos cursos de graduação
ofertados pela Univale e demais Instituições de Pesquisa e Ensino Participantes.
Desde 2014, a publicação dos trabalhos apresentados se dá por meio de versão digital,
o que permite um alcance maior na divulgação dos resultados das pesquisas então realizadas.
Nesta primeira edição foram selecionados, após rigorosa avaliação da comissão científica do
evento, vinte e quatro artigos, que versam sobre os mais diversos temas objetos de estudos e
pesquisas realizadas pelos autores e mostram o caráter interdisciplinar dos estudos.
A expectativa é que este seja o primeiro número de muitos outros que registrem a
magnífica história deste evento e desta Universidade que traz no nome o doce do Rio que nos
inspira a reconstruir as condições humanas e ambientais deste planeta.
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Acúmulo de lixo e a proliferação das arboviroses em Governador Valadares
Nathália Ferreguett Araújo, Victória Eler Fava, Lia Francisco Paiva Baía, Gabriela Andrade
Carmo, Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: arboviroses, acúmulo de lixo, Aedes aegypti
Introdução: Nos últimos anos várias epidemias têm assolado o Brasil tendo como vetor
o Aedes aegypti. O mosquito transmissor, que carrega os arbovírus, responsável por
doenças como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela, necessita de um ambiente
propício para se reproduzir: temperatura elevadas e água limpa e parada; o acúmulo
de lixo nas ruas, em locais abandonados e até mesmo residências se transformam em
criadouros do referido mosquito. Objetivo: Identificar a relação entre infestação por
mosquito Aedes aegypti e exposição de lixo sem o devido tratamento, por meio de pesquisa
bibliográfica. Metodologia: Os dados foram retirados no mês de Julho/2017 dos sistemas
de informações da Prefeitura Municipal de Governador Valadares (Empresas responsáveis
pela coleta de lixo) e DATASUS (Ministério da Saúde). Os dados referentes ao município
de Governador Valadares foram comparados com os registros do levantamento de índice
rápido do Aedes aegypti (LIRAa). Esse indicador é uma metodologia que ajuda a mapear
os locais com altos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente,
alerta sobre os possíveis pontos de epidemia da doença. Resultados: A cidade de
Governador Valadares (MG), no ano de 2017, apresentou um índice LIRAa de 9,1% (em
média), considerado de risco pelo Ministério da Saúde. De acordo com o LIRAa, o lixo
corresponde a 19,8% dos depósitos predominantes de larva do mosquito na região sudeste
do Brasil, diante da assertiva, vale salientar que Governador Valadares não possui
adequada destinação e tratamento dos resíduos sólidos. Conclusão: Foi observado que o
saneamento básico em algumas regiões de Governador Valadares é inadequado, sendo
que o destino dos resíduos sólidos ainda é precário.Tal situação, atrelado aos altos índices
do LIRAa, demonstram necessidade imediata de mudanças na politica de coleta de lixo e
limpeza das ruas do município para prevenir uma possível epidemia pelas arboviroses.
nathaliafba@yahoo.com.br

Aplicabilidade da Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico de Corinto/MG
Giovanna Viana Pereira de Oliveira, Ariana Pinheiro Caldas, Marta Medeiros Grossi,
Sabrina Gardênia Martins Berto
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: plano saneamento básico, lei e implementação
Introdução: Os conceitos de Saúde e Saneamento Básico apresentados pela Organização
Mundial de Saúde – OMS, possuem grandes semelhanças em seus fundamentos. Segundo
a mesma, Saúde é o estado de normalidade, de funcionamento do organismo humano
incluindo a boa disposição física, mental e também o bem-estar de sociabilidade dos
indivíduos. Já o Saneamento, é o controle dos fatores do meio físico do homem, que
exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. Dentre
esses fatores, destacamos a água potável, tratamento de esgotos e disposição final de
resíduos sólidos. Estudos do BNDS apontam que 65% das internações hospitalares de
crianças com menos de 10 anos, são oriundas da precariedade de serviços adequados de
saneamento. Para minimizar parte desses efeitos nocivos à população, o Governo Federal,
sancionou a Lei 11.445/07 exigindo que municípios elaborem seu Plano Municipal de
Saneamento Básico PMSB. Nesse contexto, o município de Corinto MG, em 2015 construiu
seu plano, viabilizado com recursos da cobrança pelo uso da água, da Bacia Hidrográfica
onde município está inserido. Tornando Lei. Objetivo: Conhecer a aplicabilidade das
diretrizes previstas na Lei do PMSB do município, identificando possíveis avanços e
dificuldades.

Metodologia:

Com

o

Plano

digitalizado,

facilitar

métodos

para

questionamentos e pesquisa junto ao executivo, legislativo e populares, bem como
verificação em loco. Resultados: Observando dados bastante incipientes é perceptível a
grande dificuldade do município em tratar das diretrizes contidas no PMSB, como também,
execução de obras básicas de infraestruturas previstas. Conclusão: O agravamento da
crise econômica que assola o país passa ser um agravante na implementação de projetos
e planos. Podemos esperar dificuldade maior de resposta dos gestores para ações de
médio e longo prazo.
Apoio: UNIVALE

Avaliação do sistema público de abastecimento de água da cidade de Divino das
Laranjeiras
Jéssica Dias Alves Batista, Isabela Zanela Gomes, Kamilla Medeiros Fernandes, Ticiano
Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Divino das Laranjeiras.
Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para a avaliação do sistema de
abastecimento público de água da cidade de Divino das Laranjeiras, que está localizada no
leste mineiro, a 67 km de Governador Valadares. Este estudo foi realizado como atividade
do Projeto Integrador do curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce –
Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento público de água da
cidade de Divino das Laranjeiras, considerando parâmetros físicos e químicos e os hábitos
relacionados ao consumo, observados na população local. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica e trabalho de campo, no período compreendido entre fevereiro e maio de 2017.
O trabalho de campo consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população, técnicos
e gestores do município analisado. Resultados: Verificou-se que a água utilizada pela
população de Divino das Laranjeiras provém do córrego Laranjeiras, através de captação
superficial para adução aos dois reservatórios, que são do tipo apoiado e semienterrado. O
tratamento realizado é o convencional, que consiste em oxidação, coagulação, floculação,
decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. A distribuição acontece de acordo com a
necessidade local e chega aos domicílios por sistema de abastecimento indireto por
bombeamento na parte alta da cidade e indireto sem bombeamento na parte baixa. Em
relação à pesquisa de opinião realizada, constatou-se que a população está satisfeita com
a uniformização do fornecimento de consumo, parcialmente satisfeita no quesito qualidade
da água e insatisfeita com a uniformização do sistema em relação às situações de
emergência. Conclusão: Conclui-se que o sistema de abastecimento de água da cidade
de Divino das Laranjeiras através da empresa fornecedora COPASA, desempenha sua
função dentro da normalidade. Porém, existem desafios e metas a serem alcançados como
a crise hídrica, universalização dos serviços e redução do desperdício de água.
jessicaalves.b@hotmail.com

Caracterização, avaliação e diagnóstico do Sistema público de abastecimento de
água da cidade de Central de Minas
Ananda Monike Guieiro Dornelas, Cássio Rafael Dos Santos Oliveira, Diego Pacheco da
Silva Alves, Patrick Pereira Alves, Ticiano Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: abastecimento, água, Central de Minas.
Introdução: Este trabalho consiste na avaliação do sistema de público de abastecimentode
água da cidade de Central de Minas que está localizada no leste mineiro, distante a 89 km
de Governador Valadares, com uma área territorial de 204,328 km², contando com uma
densidade demográfica de 33,14 habitantes/km² e um Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) de 0,665.Este estudo foi realizado como atividade do Projeto Integrador da turma do
7º período do curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.
Objetivo: O intuito da pesquisa é diagnosticar a eficiência do sistema de abastecimento
público do município de Central de Minas. Metodologia: Para constituir o presente trabalho
foi realizado um levantamento bibliográfico, pesquisas de campo e visitas a órgãos públicos
de Central de Minas, tais como; Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Secretaria
de Saúde e Departamento de epidemiologia, num período compreendido entre fevereiro e
maio de 2017. Resultados: Constatou-se que a água fornecida para a população é
proveniente do manancial denominado rio São José, através de captação superficial,
bombeada até o órgão responsável pelo tratamento de água, o SAAE. O tratamento
realizado é o convencional, composto floculadores, decantadores e filtros. Os reservatórios
têm capacidade de 280 mil litros de água. A rede de distribuição é deficiente, pois não fora
planejada para executar o abastecimento de todos os bairros e chega a algumas
localidades com uma pressão reduzida. O sistema de abastecimento nos domicílios é
classificado como misto em sua maioria. Conclusão: Conclui-se que o sistema de
abastecimento de água da cidade de Central de Minas atende de maneira regular a
demanda da população, entretanto necessita de melhorias em relação à qualidade da água.
anandamonike@outlook.com

Caracterização e avaliação do Sistema público de abastecimento de água da cidade
de Águas Vermelhas
Marcos Felipe Inácio, Henrique Alves Arruda, Paulo Henrique Souza e Silva, Ticiano
Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Águas Vermelhas
Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para avaliação do sistema de
abastecimento público de Águas Vermelhas, que está localizado no norte mineiro, distante
a 420km de Governador Valadares. Este estudo foi realizado como atividade do Projeto
Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do
Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento de água
da cidade de Águas Vermelhas considerando parâmetros físicos e químicos e hábitos
relacionados ao consumo. Metodologia: Realizou-se pesquisa bibliográfica e trabalho de
campo, no período compreendido entre fevereiro e maio de 2017. O trabalho de campo
consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população e com técnicos e gestores do
município analisado. Resultados: Verificou-se que a água utilizada pela população de
Águas Vermelhas provém do manancial Rio Mosquito, através de captação superficial para
adução aos reservatórios, que são do tipo apoiados e elevados, em relação ao terreno. O
tratamento realizado consiste em coagulação, floculação, decantação, filtração,
desinfecção, fluoretação e correção do PH da água. A distribuição da água aos
consumidores se dá por bombeamento e gravidade. Em relação a pesquisa realizada com
a população, contatou-se que 73% dos entrevistados consideram o sistema de
abastecimento municipal como bom ou ótimo e 20% dos entrevistados o consideram como
razoável ou ruim. Conclusão: Conclui-se que o sistema de abastecimento de água da
cidade de Águas Vermelhas atende satisfatoriamente aos seguintes parâmetros: qualidade
da água, manutenções preventivas na rede, entretanto, observaram-se necessidades de
melhorias nos seguintes aspectos: a falta d’água que afeta com uma certa frequência 30%
da população entrevistada e informações disponibilizadas sobre a água tratada.
tw.marcosfi@gmail.com

Caracterização e avaliação do sistema público de abastecimento de água da cidade
de Conselheiro Pena
Bianca da Silva Maia, Fagner Christian Albino Costa, Henrique Spósito Souza, Wesley Job
M. Marques Junior, Ticiano Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Conselheiro Pena
Introdução: Este trabalho consiste um estudo para avaliação do sistema de abastecimento
público de água da cidade de Conselheiro Pena, que está localizada no leste mineiro,
distante a aproximadamente 92 km de Governador Valadares. Objetivo: Caracterizar e
avaliar o sistema de abastecimento público de água da cidade de Conselheiro Pena
considerando parâmetros físicos e químicos e hábitos relacionados ao consumo,
observados na população local. Metodologia: Realizou-se pesquisa bibliográfica e trabalho
de campo, no período compreendido entre março e maio de 2017. O trabalho de campo
consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população e com técnicos e gestores do
município analisado. Resultados: Verificou-se que a água utilizada pela população de
Conselheiro Pena provém do manancial Córrego João Pinto localizado na sub-bacia
hidrográfica do Rio Caratinga, através de captação superficial para adução aos
reservatórios. O tratamento utilizado corresponde ao tratamento convencional, que consiste
em: oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração, correção de pH, desinfecção
e fluoretação. A distribuição se dá por gravidade. Em relação à pesquisa realizada com a
população, constatou-se que 91,8% dos entrevistados estão satisfeitos com a qualidade da
água e 64,1% dizem ocorrer manutenção nas redes de distribuição. Constatou-se, também,
que os entrevistados estão insatisfeitos com os seguintes quesitos: 48% com tarifa cobrada
por metro cúbico de consumo e 37% com a clareza das informações prestadas pelo
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. Conclusão: Conclui-se que o sistema de
abastecimento de água da cidade de Conselheiro Pena atende satisfatoriamente aos
seguintes parâmetros: qualidade e manutenção das redes de distribuição, entretanto,
observou-se necessidade de melhoria no processo de publicidade das informações para a
população.
biancasmaia@hotmail.com

Caracterização e avaliação do Sistema público de abastecimento de água da cidade
de Coroaci
Júlia Rodrigues Miguel, Pedro Paulo Campos de Souza, Társila de Souza Cordeiro, Ticiano
Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Coroaci.
Introdução: Este trabalho consiste um estudo para avaliação do sistema de abastecimento
público de água da cidade de Coroaci-MG, que está localizada no leste mineiro, distante a
66,4 km de Governador Valadares-MG. Este estudo foi realizado como atividade do Projeto
Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do
Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento público
de água da cidade de Coroaci-MG, considerando parâmetros físicos e químicos e hábitos
relacionados ao consumo, observados na população local. Metodologia: Realizou-se
pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, no período compreendido entre fevereiro e maio
de 2017. O trabalho de campo consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população
e com técnicos e gestores do município analisado. Resultados: Verificou-se que a água
utilizada pela população de Coroaci provém do manancial Córrego da Onça, vertente do
Rio Suaçuí Pequeno. A captação, adução e distribuição são realizadas por gravidade. O
tratamento adotado consiste no modo convencional, caracterizado por nove fases sendo
elas: oxidação, coagulação, floculação, decantação, flotação, filtração, desinfetação,
correção de pH e fluoretação. Em relação à pesquisa realizada com 80 habitantes da zona
urbana de Coroaci, contatou-se que aproximadamente 60% dos entrevistados estão
satisfeitos com o sistema de abastecimento de água da cidade. E insatisfeitos com a
economia na rede de distribuição do sistema. Os dados dessa pesquisa foram analisados
de maneira estatística. Conclusão: Conclui-se que o sistema de abastecimento de água
da cidade de Coroaci atende satisfatoriamente aos seguintes parâmetros: uniformização de
fornecimento d'água no consumo e emergência, entretanto, observou-se necessidade de
melhoria em no abastecimento do novo bairro da Coroaci, que, pelo o que nos foi informado,
já esta sendo providenciado.
julia_rmiguel@yahoo.com.br

Caracterização e avaliação do Sistema público de abastecimento de água da cidade
de Frei Inocêncio
Vitor Domingos Passos Lima, João Victor Nunes Da Silveira, Maycon Silva Feitosa, Ticiano
Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Frei Inocêncio.
Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para avaliação do sistema de
abastecimento público de água da cidade de Frei Inocêncio, que está localizada no leste
mineiro, distante a 40,2 km de Governador Valadares. Este estudo foi realizado como
atividade do Projeto Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da
Universidade Vale do Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de
abastecimento público de água da cidade de Frei Inocêncio considerando parâmetros
físicos, químicos, hábitos relacionados ao consumo e satisfação da população em relação
ao fornecimento de água. Metodologia: Realizaram-se pesquisa bibliográfica e trabalho de
campo, no período compreendido entre fevereiro e maio de 2017. O trabalho de campo
consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população e com técnicos e gestores do
município analisado. Resultados: Verificou-se que a água utilizada pela população de Frei
Inocêncio provém do manancial Rio Suaçuí Grande, através de captação superficial para
adução aos reservatórios, que são dos tipos elevado e apoiado no solo. O tratamento
realizado consiste no método convencional. A distribuição se dá por tubos de PVC e chega
aos domicílios, que têm sistema de abastecimento indireto. Em relação à pesquisa
realizada com a população, contatou-se que os entrevistados estão satisfeitos com a
disponibilidade de água em casos de emergência e com a qualidade da água fornecida, e
por fim com todo o sistema responsável pela distribuição de água na cidade de Frei
Inocêncio. Conclusão: Conclui-se que o sistema de abastecimento de água da cidade de
Frei Inocêncio atende satisfatoriamente aos seguintes parâmetros: equipamentos em bom
estado de funcionamento, limpeza e proteção, e que sua qualidade é testada diariamente
através de ensaios físicos, químicos e biológicos.
vitordpl87@gmail.com

Caracterização e avaliação do Sistema público de abastecimento de água da cidade
de Itabirinha-MG
Gabriel Mercury Martins Carvalho, Jocy Hudson Pereira Neves, Leonaldo Soares Silveira,
Ticiano Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Itabirinha-MG.
Introdução: Este trabalho consiste um estudo para avaliação do sistema de abastecimento
público de água da cidade de Itabirinha-MG que está localizada no leste mineiro, distante
a 115 km de Governador Valadares. Este estudo foi realizado como atividade do Projeto
Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do
Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento público
de água da cidade de Itabirinha-MG considerando parâmetros físicos e químicos e hábitos
relacionados ao consumo, observados na população local. Método: Realizou-se pesquisa
bibliográfica e trabalho de campo, no período compreendido entre fevereiro e maio de 2017.
O trabalho de campo consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população e com
técnicos e gestores do município analisado. Resultados: Verificou-se que a água utilizada
pela população de Itabirinha-MG provém do manancial Itabira através de captação
bombeada para adução aos reservatórios, que são do tipo elevado. O tratamento realizado
consiste em potabilizar a água para atender a população. A distribuição se dá por meio de
canalização e chega aos domicílios que têm sistema de abastecimento misto. Em relação
à pesquisa realizada com a população, constatou-se que 67% dos entrevistados estão
satisfeitos com os seguintes aspectos: abastecimento e com o tratamento da água. E
insatisfeitos com a falta de tratamento do esgoto domiciliar. Conclusão: Conclui-se que o
sistema de abastecimento de água da cidade de Itabirinha-MG atende satisfatoriamente
aos seguintes parâmetros: potabilidade, tributos e clareza nas informações de tratamentos.
Entretanto, observaram-se necessidades nos seguintes aspectos: Instalação da ETE
(Estação de Tratamento de Esgoto).
gabriel-mercury@hotmail.com

Caracterização e avaliação do Sistema público de abastecimento de água da cidade
de Jampruca
Kérem Hapuque Gomes, Aline Soares Vaz, Brenda Rodrigues Andrade, Ticiano Azevedo
Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Jampruca, tratamento
Introdução: Este trabalho consiste um estudo para avaliação do sistema de abastecimento
público de água da cidade de Jampruca, que está localizada no leste mineiro, distante a 75
km de Governador Valadares. Este estudo foi realizado como atividade do Projeto
Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do
Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento público
de água da cidade de Jampruca, considerando parâmetros físicos e químicos e hábitos
relacionados ao consumo, observados na população local. Metodologia: Realizaram-se
pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, no período compreendido entre fevereiro e maio
de 2017. O trabalho de campo consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população
e com técnicos e gestores do município analisado. Resultados: Verificou-se que a água
utilizada pela população de Jampruca provém do manancial rio Itambacuri, através de
captação por uma barragem de nível para adução por recalque aos reservatórios. O
tratamento realizado na estação consiste em floculação, decantação, filtração e cloração.
A distribuição se dá por bombeamento e chega aos domicílios que têm, em sua maioria,
sistema de abastecimento misto. A porcentagem de 33,05% da população rural faz uso de
sistema privado, pois não há distribuição de água pelo órgão responsável.Em relação à
pesquisa realizada com a população, constatou-se que a maior parte dos entrevistados
consideram os aspectos de uniformização da distribuição e adução regular na cidade e
estão insatisfeitos com a qualidade de água e desperdício. Conclusão: Conclui-se que o
sistema de abastecimento de água da cidade de Jampruca atende em partes a demanda
da população, entretanto, observaram-se necessidades de melhorias nos seguintes
aspectos: infraestrutura, qualidade da água e na uniformidade da distribuição.
kerem22k@hotmail.com

Caracterização e avaliação do sistema público de abastecimento de água da cidade
de Machacalis-MG
Natália Moreira Ferreira, Eduarda Regina Moura, Gabriela Santos Pereira, Ticiano Azevedo
Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: saneamento, sistema de abastecimento, água, Machacalis.
Introdução: Este trabalho consiste em diagnóstico do sistema de abastecimento público
de água da cidade de Machacalis, localizada no nordeste mineiro, à aproximadamente 300
km de Governador Valadares. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento
público de água da cidade de Machacalis, considerando parâmetros físicos e químicos e
hábitos relacionados ao consumo, observados na população local. Método: Foi analisado
o Plano Municipal de Saneamento Básico de Machacalis, bem como os laudos fornecidos
pela concessionária COPASA, para o período entre fevereiro e maio de 2017. O trabalho
de campo consistiu em visitas técnicas e entrevistas com a população e com técnicos e
gestores da administração municipal. Resultados: Verificou-se que a água fornecida à
população de Machacalis provém do manancial Norte através de captação superficial e
adução por recalque até a Estação de Tratamento de Água (ETA), onde passa pelos
processos de floculação, decantação, filtração e desinfecção. A distribuição da água
tratada, em sua maioria, é feita por gravidade e chega aos domicílios, cujo sistema de
abastecimento é misto. Em pesquisa realizada com a população, constatou-se que 64%
dos entrevistados estão insatisfeitos com a qualidade da água, 68% não conhece o
reservatório que abastece a cidade nem suas condições, 60% observa hábitos de
desperdício de água tratada e 58% acredita que a empresa responsável não se preocupa
com o meio ambiente. Esses dados indicam que o sistema público da cidade de Machacalis
apresenta falhas. Conclusão: Para melhorar o desempenho do sistema será preciso criar
novas alternativas de captação de água e aumentar a capacidade do reservatório do
município, impactando positivamente a qualidade da água disponibilizada para a
população. Também recomenda-se adotar práticas de preservação dos cursos hídricos e
conscientização da população a respeito do desperdício, para que não falte água em dias
de maior demanda ou em períodos de estiagem. nataliamoreira.2907@outlook.com

Caracterização e avaliação do Sistema público de abastecimento de água da cidade
de São João Do Manteninha
Érico Vinicius de Souza e Paula, Jardel Jones Fonseca Carvalho, Carlos Henrique, Ticiano
Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, São João do Manteninha
Introdução: Este trabalho consiste um estudo para avaliação do sistema de abastecimento
público de água da cidade de São João do Manteninha, que está localizada no leste mineiro,
distante a 110 km de Governador Valadares. Este estudo foi realizado como atividade do
Projeto Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da Universidade
Vale do Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento
público de água da cidade de São João do Manteninha considerando parâmetros físicos e
químicos e hábitos relacionados ao consumo, observados na população local.
Metodologia: Realizou-se pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, no período
compreendido entre fevereiro e maio de 2017. O trabalho de campo consistiu em visitas
técnicas, entrevistas com a população e com técnicos e gestores do município analisado.
Resultados: Verificou-se que a água utilizada pela população de São João do Manteninha
é obtida através de captação superficial em represas para a adução ao reservatório, que é
do tipo enterrado. O tratamento realizado consiste em floculação, oxidação e filtração. A
distribuição se dá por ramais e chega aos domicílios que têm sistema de abastecimento
misto. Em relação à pesquisa realizada com a população, contatou-se que a maioria dos
entrevistados não está satisfeita com a água recebida e com o valor pago, e com a
qualidade da água.Conclusão: Conclui-se que o sistema de abastecimento de água da
cidade de São João do Manteninha não atende satisfatoriamente aos seguintes
parâmetros: qualidade da água e estrutura do sistema de abastecimento. Notou-se também
insatisfação de parte da população com ae empresa responsável pelo processo.
ericosjm@gmail.com

Caracterização e avaliação do sistema público de abastecimento de água de 16
municípios mineiros
Rondinelly Geraldo Pereira, Ticiano Azevedo Bastos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, avaliação
Introdução: Este estudo consiste em caracterização e avaliação do sistema de
abastecimento de água (SAA) de 16 municípios mineiros. O estudo foi realizado como
atividade do Projeto Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da
Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o SAA dos municípios, considerando parâmetros
físicos e químicos e hábitos relacionados ao consumo, observados na população local.
Método: Após explanações em sala de aula os alunos realizaram pesquisa bibliográfica e
trabalho de campo, no período compreendido entre fevereiro e maio de 2017. O trabalho
de campo consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população e com técnicos e
gestores dos municípios analisados. Os resultados foram tabulados e ao longo do estudo
e o apresentados na forma de resumo expandido e banner em junho de 2017, na
culminância do Projeto Integrador dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Civil e
Ambiental. Resultados: Verificou-se que a maior parte da água utilizada pela população
das cidades analisadas provém de mananciais superficiais. O tratamento realizado em
todas as cidades consiste em método convencional, a distribuição se dá por gravidade e os
domicílios têm sistema de abastecimento indireto sem bombeamento na maior parte dos
casos, ou misto. Em relação às pesquisas com a população contatou-se que na maior parte
dos municípios os entrevistados estão satisfeitos com a com a qualidade da água e
atendimento das demandas de consumo e os que se demonstraram insatisfeitos referiamse à falta de informações sobre os processos e às taxas de consumo. Conclusão: Concluise que os SAA dos municípios analisados atendem satisfatoriamente aos requisitos
técnicos, havendo poucas manifestações de insatisfações. Percebe-se que os principais
desafios relacionados ao provimento de água tratada aos munícipes estão relacionados à
falta de tratamento para moradores das zonas rurais e o usual desperdício de água por
parte da população de todas as cidades.
rondinelly.pereira@univale.br

Caracterização e avaliação do Sistema público de abastecimento de água do distrito
de Chonim de Cima situado em Governador Valadares
Anderson Fernandes Silva, Dieizon de Souza Matos, Natalia Cardoso de Oliveira, Ticiano
Azevedo Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Chonim de Cima.
Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para avaliação do sistema de
abastecimento público de água de Chonim de Cima, distrito de Governador Valadares,
Minas Gerais, localizada a 39 km da sede da cidade. Este estudo foi realizado como
atividade do Projeto Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da
Universidade Vale do Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de
abastecimento público do distrito de Chonim de Cima, considerando parâmetros físicos e
químicos e hábitos relacionados ao consumo, observados na população do local.
Metodologia: Realizaram-se pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, no período
compreendido entre fevereiro e maio de 2017. O trabalho de campo consistiu em visitas
técnicas, entrevistas com a população e com técnicos e gestores do município analisado.
Resultados: Verificou-se que a água utilizada pela população de Chonim de Cima provém
do manancial Córrego Chonim, através de captação superficial para adução aos
reservatórios, que são de concreto armado. O tratamento realizado consiste em tratamento
químico com a adição de cloro, hidróxido de sódio, sulfato de alumínio e flúor, a inserção
dos produtos ocorre simultaneamente com a oxigenação da água. A distribuição se dá por
gravidade e chega aos domicílios que têm sistema de abastecimento misto. Em relação à
pesquisa realizada com a população, constatou-se que apenas 24% dos entrevistados
estão satisfeitos com os seguintes aspectos: uniformização de fornecimento, adução para
o sistema e reservatório para suposta emergência na falta de água. Observou-se ainda que
a população está insatisfeita com a qualidade da água. Conclusão: Conclui-se através de
pesquisas de campo e visitas técnicas que o sistema de abastecimento de água de Chonim
de Cima, não atendem os padrões de qualidade, tais como: preservação do manancial,
reservatórios e rede de distribuição. Tais aspectos deixaram evidentes a falta de qualidade
do sistema de abastecimento, não havendo fiscalizaçãoeficiente. Seus principais desafios

são referentes ao combate da contaminação frequente do manancial, uma captação
alternativa para os momentos de seca, uma restruturação do sistema como um todo desde
a captação a distribuição e preservação e recuperação dos afluentes aumentando assim a
qualidade e quantidade de água para captação.
eliteengenharia@gmail.com

Estudo do sistema público de abastecimento de água da cidade de Itanhomi-MG
Danielle Rocha Gomes, Aline Vasconcelos Silva, Derlaini Corrêa Dutra, Ticiano Azevedo
Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: água, Itanhomi, sistema de abastecimento, tratamento
Introdução: Este trabalho consiste em um estudo para avaliação do sistema de
abastecimento público de água da cidade de Itanhomi, que está localizada no leste mineiro,
distante a 63,8 km de Governador Valadares. Este estudo foi realizado como atividade do
Projeto Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da Universidade
Vale do Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de abastecimento
público de água da cidade considerando parâmetros físicos e químicos e hábitos
relacionados ao consumo, observados na população local. Metodologia: Realizaram-se
pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, no período compreendido entre abril e maio de
2017. O trabalho de campo consistiu em visitas técnicas, entrevistas com a população e
com profissionais de órgãos públicos do município analisado. Resultados: Verificou-se que
a água utilizada pela população de Itanhomi provém de dois tipos de mananciais:
superficial, proveniente do Córrego do Moinho e subterrâneo. A água captada é tratada e
aduzida através de recalque aos reservatórios, que são dos tipos elevado e apoiado. O
tratamento realizado consiste em simples desinfecção, purificando a água bruta por meio
dos processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção do
pH e fluoretação. A distribuição se dá por gravidade e bombeamento, e chega aos
domicílios que têm sistema de abastecimento misto. Em relação à pesquisa realizada com
a população, observa-se que 36,25% dos entrevistados consideram boa a uniformização
do fornecimento d'água, 30% avaliaram em ótima a uniformização da adução para o
sistema e ainda que 35% julgaram a assistência em emergências e a qualidade da água
ruins. Conclusão: Conclui-se que o sistema de abastecimento de água da cidade de
Itanhomi atende satisfatoriamente ao parâmetro fornecimento. Entretanto, observaram-se
necessidades de melhorias na qualidade da água e no abastecimento em situações de
emergência.
daniellerochagomes@hotmail.com

Governador Valadares e o rio: implicações da falta de tratamento de esgoto para a
qualidade e quantidade d’água disponível para abastecimento
Samuel Motta Nascimento de Assis, Raissa Kely Ferreira da Silva, Luciana dos Santos
Cardoso, Thársila Oliveira Moura, Juliano Daniel Groppo
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: saúde pública, saneamento básico, tratamento de esgoto, ETEs
Introdução: Segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos – PIRH da Bacia do Rio
Doce, no Brasil ainda não há uma preocupação com a necessidade de tratar o esgoto,
sendo sua coleta, feita exclusivamente com o intuito de retirar o esgoto das residências sem
que haja preocupação com a disposição final. Objetivo: Analisar a situação de Governador
Valadares quanto ao tratamento e lançamento de esgoto no Rio Doce, refletindo sobre as
implicações do lançamento desses efluentes in natura para a qualidade e quantidade de
água de abastecimento. Método: Revisão bibliográfica por meio dos periódicos CAPES,
sendo as reflexões respaldadas em documentos como Plano de Saneamento Básico de
Governador Valadares e Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Resultados: A cidade
lança todo efluente coletado sem tratamento no rio, juntamente com o escoamento das
águas de chuva, no Córrego Figueirinha. A demanda bioquímica de oxigênio – DBO, ocorre
em desconformidade ao limitado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
NBR 9649. Necessita-se uma quantidade elevada de cloro para eliminar os microorganismos e bactérias da água. A precariedade dos condutos causa desperdício e a
população sofre com o risco do surgimento de doenças devido à falta de saneamento
adequado. Além disso, conforme relatório da SOS Mata Atlântica, 2015, a água do rio no
município apresentou um Índice de Qualidade da Água – IQA, ruim e foi considerado um
curso d’água sem vida, situação incentivada também pelo rompimento da barragem de
Fundão. Conclusão: A falta de tratamento de esgoto na cidade afeta a saúde dos cidadãos
e o meio que os cerca, pois o esgoto coletado passa a céu aberto num canal que tornouse fonte incorreta de despejo de resíduos, contribuindo para o surgimento de insetos e
animais que trazem riscos a saúde, além de interferir, com seu despejo incorreto, na
qualidade da água no rio.
Apoio: UNIVALE. samuelnascimento1992@gmail.com

Implantação de Pontos de Entrega Voluntária em Governador Valadares
Júlia Neves Valadares, Giovanni Tavares Neves, Matheus Teixeira de Freitas, Dayane
Gonçalves Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: resíduo, construção civil, ponto de entrega voluntária
Introdução: O manejo dos resíduos da construção civil frequentemente é realizado de
maneira incorreta por não ser responsabilidade do município e sim de empresas
particulares que, em sua maioria, descartam em locais inapropriados. Objetivos: Propor
uma solução para diminuir os impactos ambientais causados por manejo inadequado com
a implantação de PEV – Pontos de Entrega Voluntária. Metodologia: O presente trabalho
foi feito através de levantamento bibliográfico, pesquisa em livros, artigos, teses e
dissertações, documentos governamentais e dados fornecidos pela Prefeitura de
Governador Valadares. Resultados: Através de pesquisas, foi visto que na legislação de
Governador Valadares há uma proposta de implantação de PEV. Porém, esse recurso
ainda não foi implantado devido a medidas burocráticas. A implantação destes locais
apropriados para receber pequenas quantidades de resíduos sólidos da construção,
causados por pequenos geradores, poderá reduzir custos do manejo desses resíduos,
reduzir impactos socioambientais e promover a sustentabilidade através da reutilização dos
resíduos descartados em calçamentos não estruturais. Conclusão: Os pontos de entrega
voluntária são uma possibilidade viável que resultaria em muitos benefícios para a cidade.É
importante destacar que não basta apenas descartar os resíduos de forma correta. Para se
alcançar a sustentabilidade, é necessário desenvolver formas de reduzir o consumo de
matéria-prima, reutilizar ou reciclar os rejeitos, alterando a maneira como consumimos.
julianevesvaladares@gmail.com

Implantação de um sistema de reuso da água da chuva em escola
Isabela Cristina Contin Pereira de Freitas, Patricia Gomes Rena, Bianca Pereira Vargas,
Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: gestão de água, reuso de água, economia
Introdução: A globalização e os altos números de crescimento populacional geram um
proporcional aumento no uso da água, concomitantemente o desperdício torna a água um
recurso natural cada vez mais escasso. Devido a tais fatores a reutilização é uma prática
que cada dia ganha maior valor na sociedade, trazendo benefícios sociais, ambientais e
ate mesmo econômicos. A chuva é um fenômeno natural que fornece bons meios de
reaproveitamento, porém por falta principalmente de conhecimento, na maioria das vezes
a água corre diretamente para as redes de esgoto e totalmente desperdiçada. Objetivo:
Montar um sistema de capitação de água da chuva em uma escola. Metodologia:
Realização de um levantamento bibliográfico para tomar conhecimento sobre esse tipo de
sistema. Definição da Escola para implantação do sistema. Coleta de dados sobre sistema
hidrossanitário e demandas da Escola. Implantação do projeto e avaliação da eficiência do
sistema implantado. Resultados: Como resultados parciais têm-se a definição do local de
implantação e dados referentes ao sistema hidrossanitário da Escola. Espera-se que haja
uma redução do valor da conta de água devido ao reuso da água coletada para atividades
de limpeza e conscientização dos alunos quanto às técnicas de reaproveitamento.
Conclusão: Almeja-se com este trabalho avaliar o sistema proposto em face à importância
de criar práticas ambientalmente corretas e conscientizar os alunos da importância desse
recurso natural, e as maneiras de reutilizá-lo.

Manejo dos resíduos sólidos no distrito de São Sebastião do Bugre no município de
Coroaci/MG
Bruno Pereira Louzada; Daniel Lima Gomes Nunes Sá; Matheus Lima Loiola; Rafael Libório
Habkouk; Railandher Matias Figueiredo; Dayane Gonçalves Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: saúde, coleta, resíduo
Introdução: O manejo de resíduos desde coleta seletiva, forma de armazenagem e
descarte, deve seguir o projeto piloto de PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico)
de cada município. O município de Coroaci/MG já possui esse projeto, porém ainda não foi
colocado em prática. O distrito de São Sebastião do Bugre atualmente deposita seus
resíduos sólidos em um lote vago, onde é ateado fogo, causando danos ao meio ambiente
e a saúde da população. Objetivo: Propor uma solução provisória para o descarte dos
resíduos sólidos do distrito, enquanto o projeto piloto não é posto em prática, podendo este
também se tornar definitivo ou servir de base para a implantação do PMSB. Metodologia:
Visitas à Prefeitura de Coroaci, escolas do distrito de São Sebastião do Bugre e à
ASCANAVI (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva) em
Governador Valadares/MG, coleta de dados no local do depósito de lixo e revisão
bibliográfica. Resultado: A prática e a forma de descarte e destinação dos resíduos sólidos
no distrito de São Sebastião do Bugre estão em desacordo com a lei Nº 11.445, de 5 de
Janeiro de 2007. Com essa pesquisa, iremos sugerir aos responsáveis soluções para
regularizar a coleta e destinação do lixo, planejando formas de atender as normas
diminuindo os danos ao meio ambiente e a saúde da população. Conclusão: A implantação
de um sistema completo de saneamento básico no distrito irá minimizar o risco de doenças,
diminuindo a quantidade de insetos e animais transmissores, mau cheiro, perigo de
contaminação por contato com os resíduos e evitará a incineração, que polui a atmosfera
e prejudica o solo local.
hhabkouk@windowslive.com

Os resíduos sólidos de Santa Efigênia de Minas
Kariny RobertaAndrade, Danyelle Barbosa, Natália Borges, Valéria Camargos, Hernani
Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: saneamento, resíduos sólidos, reciclagem
Introdução: A população brasileira atualmente tem crescido, de acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nasce um brasileiro a cada vinte segundos.
E quanto maior a população, mais geração de resíduos sólidos, e menos soluções para
este problema são colocadas em prática. Pois a população pouco se tem conhecimento no
manejo desses resíduos, e o descarta de modo incorreto. Objetivo: Esse trabalho visa
mostrar o cenário atual da coleta de resíduos sólidos na cidade de Santa Efigênia de Minas,
e qual a percepção da população no que diz respeito não só aos resíduos, mas ao meio
ambiente. Metodologia: Foi realizada pesquisa estruturada direta com os moradores da
cidade, com o intuito de analisar o conhecimento da população em relação ao saneamento
e a coleta de resíduos. Também foram feitas pesquisas bibliográficas em sites e artigo para
fundamentar a pesquisa. Resultados: A coleta regular do lixo, acontece na zona urbana e
é direcionado para uma Usina de Triagem e Compostagem do Lixo. 85% da população
entrega esse lixo à rede municipal de coleta, sendo que apenas 10% separam para coleta
seletiva, e outros 5% realizam a queima dos resíduos sólidos. Observa-se, mediante
pesquisa, um equívoco da parte dos entrevistados em que 73%, ao fazer compras, não se
preocupam em escolher produtos que agridam menos o meio ambiente e 93% se
preocupam com questões ambientais. Ainda se pode perceber que a grande maioria tem
conhecimento do significado de reciclar, reutilizar e reaproveitar, no entanto a falta de
prática é clara, mesmo que 60% façam a reutilização do lixo, não há expectativas em
relação a reciclagem, que é mais urgente. Conclusão: A cidade possui em média 4.000
habitantes, incluindo zona urbana e rural. Por mais que se fale em coleta seletiva ou
reciclagem, e as pessoas tenham conhecimento, não existe, por boa parte da cidade, a
prática destes conceitos, talvez por falta de estímulo das autoridades, ou mesmo por ser da
cultura local.

Percepção socioambietal dos moraddores do bario São José no município de Capitão
Andrade referente a estação de tratamento de esgoto do município
Deynne Campos Ferreira, Cíntia Loures da Silva Neves, Hyago Rodrigues Arruda, Maycon
César Rodrigues de Oliveira Fonseca, Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: poluição hídrica, esgoto, resíduos
Introdução: Assim como os resíduos sólidos, a poluição das águas tem sido responsável
por considerável parte da poluição e proliferação de várias doenças. A E.T.E. (Estação de
Tratamento de Esgoto) do município de Capitão Andrade encontra-se desativada por
motivos não divulgados oficialmente. Segundo os moradores, o local foi depredado depois
da desativação por exalar mau cheiro e ocasionar a proliferação de mosquitos. Objetivo:
Apresentar a atual situação da E.T.E. e o problema do esgoto não tratado lançado
diretamente no rio, para que moradores e autoridades possam se informar da gravidade do
problema. Metodologia: Pesquisas de campo como visita ao local, Revisões bibliográficas.
O esgoto, além de questão social, ambiental e de saúde pública, pode ser grande fator
político. O ser humano deve estabelecer o equilíbrio entre o meio ambiente e o progresso
e que a tecnologia aponte também soluções favorecedoras aos resíduos causados pelas
necessidades humanas, que se tornam cada vez mais expansivas. A poluição hídrica
ameaça a vida aquática do rio, interfere no ecossistema geral, e prejudica o
desenvolvimento de espécies vegetais, como as matas ciliares. Muitas famílias dependem
dessa água para agricultura, já que é utilizada para a irrigação. Resultados: Foram ouvidos
10 moradores do bairro, das entrevistas, 90 % dos entrevistados concordam que o
problema é de questão ambiental, social e de saúde pública e se encontram insatisfeitos
com a atual situação, apenas 3% acham que ela deve ser reconstruída fora do perímetro
urbano. Outra pequena parcela,10% ainda relatam que o problema afeta também a
segurança, ressalvam a eminencia de vandalismo pelo local estar abandonado.
Conclusão: Contudo, essa é uma questão que necessita de urgente atenção. O problema
se acumula e vem aumentando suas variáveis. Com a ajuda do poder público e da
comunidade, é possível solucionar o problema com a reconstrução da estação.

Saneamento básico como estratégia na promoção de saúde pública preventiva
Gilbran Caldeira, Matheus Santos de Oliveira, Mônica Maria de Almeida
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: saneamento básico, saúde pública, prevenção
Introdução: O saneamento básico, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é o
gerenciamento ou controle dos fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos ao
homem, prejudicando seu bem-estar físico, mental e social. Sua importância está ligada à
implantação de sistemas e modelos públicos que promovam melhorias na qualidade de
vida da população. Objetivo: Analisar a situação do saneamento básico no Brasil e sua
correlação com a saúde pública. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica.
Resultados: No Brasil, as doenças resultantes da falta ou de um inadequado sistema de
saneamento, especialmente em áreas pobres, têm agravado o quadro epidemiológico.
Apesar do saneamento básico ser um direito de todos assegurado pela Lei 11.445/2007,
43% da população brasileira ainda não possui acesso ao serviço, sendo estes mais
susceptíveis ao desenvolvimento de problemas de saúde. O país apresenta lentidão nos
investimentos em saneamento por parte das três esferas de governo — nacional, estadual
e municipal. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam que para cada R$1,00
investido no setor de saneamento, economiza-se R$ 4,00 na área de medicina curativa.
Segundo o DATASUS, cada internação por doenças decorrentes da falta de saneamento
básico custa em média R$ 350,00. Serviços de saneamento precários, facilitam a exposição
da população a agentes patógenos, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças.
Saneamento promove a saúde pública preventiva, reduzindo a necessidade de procura aos
hospitais e postos de saúde, porque reduz a chance de contágio por diversas moléstias.
Conclusão: Pode-se concluir, portanto, que através de serviços adequados de
saneamento, consegue-se promover a saúde pública preventiva pois onde há saneamento,
maiores são as possibilidades de uma vida mais saudável e os índices de mortalidade,
principalmente

infantil,

permanecem

FAPEMIG/UNIVALE.
gilbran2010@hotmail.com.br
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Apoio:

Sistema de abastecimento de água da cidade de Engenheiro Caldas - Sede
Miguel Madrona Júnior, Douglas Botelho de Oliveira, Stephen Rodrigues, Ticiano Azevedo
Bastos, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema de abastecimento, água, Engenheiro Caldas.
Introdução: Este trabalho consiste um estudo para avaliação do sistema de abastecimento
público de água da sede da cidade de Engenheiro Caldas, que está localizada no leste
mineiro, distante a 47,2 km de Governador Valadares. Este estudo foi realizado como
atividade do Projeto Integrador da turma do 7º período do curso de Engenharia Civil da
Universidade Vale do Rio Doce – Univale. Objetivo: Caracterizar e avaliar o sistema de
abastecimento público de água da cidade de Engenheiro Caldas considerando parâmetros
físicos e químicos e hábitos relacionados ao consumo, observados na população local.
Metodologia: Realizaram-se pesquisa bibliográfica e trabalho de campo, no período
compreendido entre fevereiro e maio de 2017. O trabalho de campo consistiu em visitas
técnicas, entrevistas com a população e com técnicos e gestores do município analisado.
Resultados: Verificou-se que a água utilizada pela população de Engenheiro Caldas
provém do manancial superficial Córrego das Pedras e de dois poços artesianos, através
de captação por recalque para adução aos reservatórios, que são do tipo apoiado. O
tratamento realizado consiste em utilização de cloro, sulfato de alumínio e flúor. A
distribuição se dá por gravidade e chega aos domicílios que têm, na maioria das
residências, sistema de abastecimento indireto sem bombeamento (69%). Em relação à
pesquisa realizada com a população, contatou-se que 86% dos entrevistados estão
insatisfeitos com o sabor da água, alegando excesso de cloro e 52% criticaram a
interrupção do fornecimento em períodos de seca. Conclusão: Conclui-se que o sistema
de abastecimento de água da cidade de Engenheiro Caldas atende satisfatoriamente ao
parâmetro demanda de consumo. Entretanto, observaram-se necessidades de melhorias
nos seguintes aspectos: infraestrutura da ETA e do sistema de distribuição.
miguelengenheiro96@gmail.com

Wetlands construídos para tratamento da água residual da escola municipal Julio
Soares, Governador Valadares – MG
Isabela Cristina Contin Pereira de Freitas, Patricia Gomes Rena, Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: esgoto, escola, wetlands, saneamento
Introdução: A maior parte do esgoto doméstico brasileiro, em sua forma bruta, tem como
destino final um corpo hídrico. Porém, com o transcorrer dos anos a preocupação
aumentou, e o saneamento foi criado com seu conjunto de ações que agem sobre o meio
ambiente físico, a fim de proteger a saúde do homem. Uma destas ações é o tratamento da
água residual, pois executar apenas a coleta não soluciona todos os problemas, somente
o afasta das residências levando os impactos para o corpo receptor da poluição. Atualmente
há diversos sistemas de tratamento, no entanto para o projeto foi escolhido o sistemas
alagados construídos (wetlands construídos), não menosprezando a eficácia dos outros.
Objetivos: Testar a eficiência do wetlands no tratamento da água residual da escola
municipal Julio Soares e desenvolver a educação ambiental com os alunos. Metodologia:
Realização de um levantamento bibliográfico para compreender melhor o sistema,
posteriormente executar a construção do projeto piloto na escola e efetuar analises de
turbidez, DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), DQO (Demanda Química de Oxigênio)
e surfactantes, com frequência, para avaliar a eficiência. Além de explicar o projeto e sua
importância aos alunos. Resultados: Este projeto encontra-se em andamento, por isso
temos até o momento resultados preliminares sobre o tema. Espera-se que a eficiência
desse sistema de tratamento seja comprovada e seus resultados divulgados. Bem como,
seja feito um trabalho de educação ambiental com os alunos sobre saneamento básico,
dando foco maior aos procedimentos realizados com o esgoto. Conclusão: Pretende-se
com este projeto comprovar a capacidade do sistema wetlands, e através de sua aplicação
em uma escola, conscientizar os alunos da importância de se realizar o tratamento do
esgoto.
contin@hotmail.com

Fabricação artesanal de tijolo maciço: uma abordagem relacionada aos 5Rs
Iury Merlini Constantin; Leonardo Barbosa; Matheus Ayala; Matheus Pereira Carlech
Guimarães; Samuel Láuar; Rondinelly Geraldo Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: tijolo maciço; sustentabilidade; requisitos.
Introdução: Esse trabalho consiste em estudo realizado sobre o processo de produção
artesanal de tijolos maciços em relação aos aspectos relacionados à sustentabilidade.
Trata-se de atividade do Projeto Integrador do curso de Engenharia Civil e Ambiental,
realizado no 2º semestre de 2016. Objetivo: Mostrar as relações entre a produção do tijolo
maciço e os 5 “R”s ( repensar, reciclar, recusar, reduzir, e reutilizar). Metodologia: Devido
a inexistência de olaria em Governador Valadares-MG, foi realizada uma visita técnica na
cidade de Tarumirin-MG onde existe um fabricante deste material. No local se procedeu a
obtenção dos materiais necessários para a realização dos ensaios. Após a obtenção dos
tijolos maciços foram feitos os ensaios das NBRs 6460 e 7170 que consistem na verificação
da resistência a compressão e das especificações técnicas em que os tijolos maciços
devem possuir. Resultados: Após os referidos ensaios, constatou-se que no teste a
compressão o tijolo maciço obteve um bom resultado de aproximadamente 6,0 Mpa, ou
seja, tem classificação C segundo a NBR 7170. Foi verificado também que por ser uma
fabricação mais artesanal e sem fiscalização, os tijolos deixaram a desejar no quesito de
identificação do fabricante, irregularidade das faces dos tijolos, apresentando fissuras,
imperfeiçoes e heterogeneidade. Conclusões: A utilização do tijolo maciço consiste em
uma alternativa sustentável que deve ser repensada, pois é uma forma de reduzir o
consumo de cimento ou outros materiais mais poluentes. É possível na fabricação deste
material reutilizar solos de empréstimo, mas, entretanto recusar os materiais que não
atendem aos requisitos normativos e encontrar maneira eficiente para reciclagem dos
materiais descartados por este motivo.
iurymerlinic@gmail.com

A apropriação da iluminação natural em centros socioeducativos para jovens em
privação de liberdade
Isaque Ferreira Alves, Nádia Jorge Medeiros Silva, Eunice Maria Nazarethe Nonato,
Edmarcius Carvalho Novaes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: iluminação natural, conforto, juventude, acautelamento
Introdução: Este trabalho decorre do Projeto “Juventude, Educação e Direito: ação de
intervenção em um Centro Socioeducativo”. Sabendo-se da necessidade da existência de
salas para fins pedagógicos e de ambientes para alojamento, a proposta apresentada visa
um novo olhar para o planejamento do projeto arquitetônico dos centros socioeducativos
para jovens em situação de privação de liberdade. Tal proposta, lança um olhar direcionado
especialmente às condições de aproveitamento da luz natural nos ambientes internos,
apresenta vantagens do uso de luz natural, os problemas da ausência dela, possíveis tipos
e estilos de aberturas em edificações. Objetivos: Desenvolver melhorias em aspectos
arquitetônicos com o melhor uso de iluminação natural nos espaços de acautelamento,
visando conforto ambiental e redução de custos com uso de energias não renováveis.
Metodologia: Será feita pesquisa bibliográfica, estudo em revistas de arquitetura, de
autores como Ciancardi (2011), França (2013), ou mesmo de legislações, estatutos, código
de obras municipal regional, Estatuto da criança e do adolescente e o SINASE (2006).
Resultados: Foram apresentados além das normas e especificações das aberturas
destinadas a iluminação natural, outras tipologias poucas usuais, mas eficiêntes em
aspectos de luz natural em ambientes internos. Conclusão: A partir disso é constatou-se
a importância de um planejamento arquitetônico nas edificações destinadas ao
acautelamento obtendo por meio dele, segurança, conforto, qualidade de vida e diminuição
de custos decorrente do seu uso. Apoio: FAPEMIG
isaqueferreira1993@gmail.com

Análise de perfil formado a frio tipo “u” enrijecido com mesa superior inclinada
Heriston Rodrigues, Dayane Gonçalves Ferreira
Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG; Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: GBTUL, perfil formado a frio, análise
Introdução: A busca por estruturas mais leves vêm dando força ao crescimento dos perfis
formados a frio no Brasil. A possibilidade técnica e econômica no uso de seções não
padronizadas é uma grande vantagem competitiva dos perfis formados a frio, abrindo
margem para este estudo. Objetivos: Este trabalho visa determinar a força axial de
compressão resistente de cálculo (Nc,Rd) e momento fletor resistente de cálculo (MRd)
através de analises baseada na teoria generalizada de vigas e recomendações da NBR
14762:2010 paras os perfis Ue 50x25x10 e Ue 150x75x10. Metodologia: Foi fixada a
espessura das paredes em 2 mm reduzindo a relação b/t. Foi estabelecida também uma
relação entre a alma do perfil (bw) e a mesa do perfil (bf) igual a 2, além de aplicar-se uma
inclinação α, na mesa superior, em relação a horizontal igual a 6º, correspondente à
declividade de um telhado metálico. As analises foram realizadas com auxílio do software
GBTUL versão2.0.4.2. Os perfil foram submetidos a um carregamento de compressão
uniforme de valor P igual a 1,0 kN e em outra analise a um momento fletor unitário de valor
M igual a 1,0 kN.m. Considerou-se as barras biarticuladas, com comprimento de 500cm,
livres de empenamento e discretizadas em 10 seguimentos na longitudinal e 15 segmentos
na transversal. Resultados: O efeito de flambagem local não se mostrou significativo perfil
Ue 50x25x10ou contrario do perfil Ue 150x75x10. O perfil Ue 50x25x10 apresentou uma
carga inicial 176% maior que o perfil Ue 150x75x10.Conclusão: Percebe-se que o perfil
cuja compacidade é elevada apresentou um ganho de carga critica, quando submetido ao
esforço axial de compressão O modulo de flambagem local apresentou-se como efeito
dominante no perfil cuja esbeltes é mais elevada e em um comprimento relativamente curto.
O perfil que possui maior área e maior inercia apresentou um comportamento superior a
todos os esforços a qual foi submetido, demonstrando o impacto de tais propriedades.

Arquitetura escolar para centros socioeducativos
Isaque Ferreira Alves, Adriana de Oliveira Leite Coelho e Jacqueline Martins de Carvalho
Vasconcelos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: arquitetura educacional, centros Socioeducativos, juventude
Introdução: o presente trabalho provem do Projeto “Juventude, Educação e Direito: ação
de intervenção em um Centro Socioeducativo”. Buscando suprir a necessidade da
existência de salas adequadas para fins pedagógicos e de outros ambientes para essa
tipologia de uso, a proposta apresentada visa a importância do planejamento arquitetônico
para o ambiente educacional/escolar nos centros socioeducativos para jovens em situação
de privação de liberdade, apresentando com isso as principais necessidades na eleboração
do projeto arquitetônico, os benefícios, e a situação atual do espaço escolar do centro
sicioeducativo de Governador Valadares. Objetivos: Apresentar soluções para uma
edificação que atendam questões como, conforto térmico e acústico, iluminação e
ventilação natural, funcionalidade, entre outros, ficando exposto ao longo desse trabalho a
importância desses pontos para o desenvolvimento da pratica pedagógica. Metodologia:
Para o desenvolvimento foi feita pesquisa bibliográfica, estudos em sites específicos em
projetos arquitetônicos, estudo em revistas de arquitetura, de legislações, estatutos como
Estatuto da criança e do adolescente ECA (1990) e o SINASE (2006) e de estudo de
trabalhos de autores como Padilha, (2016) Mello (2016), Arena, (2003), entre outros.
Resultados: Foi apresentado nesse trabalho como a arquitetura pode contribuir para o
melhor desenvolvimento da atividade pedagógica, e com isso é apresentado principais
pontos que devem ser adotados na execução do projeto arquitetônico, e posteriormente é
conciliado com a realidade escolar do centro socioeducativo. Conclusão: com isso, fica
efidente a importacia do planejamento escolar almejando resultados positivos e que
perdurem. Apoio: FAPEMIG.
isaqueferreira1993@gmail.com

Ausência de estruturas em cascas no município de Governador Valadares
Camila Takemura, Isabella Lopes, Myrelle Christinom Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Governador Valadares, Cascas, concreto, técnica, estruturas.
Introdução: O elemento estrutural denominado cascas é formado por uma malha de aço
envolta de concreto e cerâmica dentre outros materiais. Comumente utilizada em projetos
arquitetônicos grandiosos que buscam imponência, modernidade, inovação e conhecido
por propiciar formas e volumes diferenciados. Analisada dentro da física, essa estrutura
suporta grandes esforços de compressão contanto que a mesma seja distribuída ao longo
de toda a estrutura, e que esta não suporta esforços de flexão por sua espessura fina.
Objetivos: Entender como funcionam as estruturas em casacas, suas aplicações e
características, e apurar os motivos da não utilização deste recurso em obras arquitetônicas
no município de Governador Valadares. Metodologia: Através de pesquisa bibliográfica,
pesquisa de campo, utilização de maquetes e notas das aulas de Sistemas Estruturais do
curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale, produziu-se um artigo com os resultados
obtidos e apresentou-se um seminário. Resultados: Percebe-se que essas estruturas não
estão presentes na cidade de Governador Valadares. Através do estudo de artigos,
pesquisa de campo, e da análise de dados históricos, pôde-se perceber que este recurso
arquitetônico, que obteve destaque nas obras de Oscar Niemeyer e na Arena Olímpica de
Sydney, Austrália, não é utilizada nas obras do município de Governador Valadares.
Conclusão: Por sua difícil execução, alto custo, mão de obra que não possui conhecimento
técnico específico e por poder ser substituída por outras técnicas mais convencionais este
tipo de elemento estrutural não é encontrado nas obras arquitetônicas do município de
Governador Valadares.
camilatake@hotmail.com

A utilização de cascas como elemento estrutural em obras arquitetônicas de
Governador Valadares
Lúcia Ribeiro Aguilar, Josiane Gomes Rodrigues, Nayara Pricilla Silva, Poliana Carolina de
Oliveira, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistemas estruturais, arquitetura, Governador Valadares
Introdução: Este trabalho aborda as estruturas em cascas em obras arquitetônicas de
Governador Valadares, e consiste em atividade em grupo realizada por alunas 4º período
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.
Objetivo: Apresentar ao leitor a importância da estrutura cascas, levando em consideração
as formas, curvas e funções apresentados por elas e sua utilização como recurso
arquitetônico nas estruturas de Governador Valadares. Metodologia: Com base em
pesquisa bibliográfica e trabalho de campo para procurar identificar estes elementos
estruturais na cidade. Resultados: As cascas são utilizadas como recurso estrutural e
arquitetônico, pela possibilidade de se atingir a forma projetada e vencer vãos
consideravelmente grandes. Entretanto, observou-se que devido à necessidade de
recursos técnicos e conhecimento do processo executivo, não há obras em que a estrutura
em cascas tenha sido utilizada como recurso arquitetônico em Governador Valadares.
Algumas estruturas assemelham-se a este recurso, mas pela planicidade da forma, estas
estruturas são consideradas placas. Conclusão: Diante do exposto, percebe-se que seria
um diferencial a construção de edificações utilizando cascas como elemento estrutural, pois
este traz como benefício, construções diferenciadas das demais no estilo arquitetônico,
além de possibilitar a modelagem das superfícies em formas ousadas, leves e em grandes
vãos, o que caracteriza novas perspectivas para as futuras gerações de arquitetos da
cidade de Governador Valadares.
luciaaguilar.arquitetura@hotmail.com

Bloco Ecológico fabricado com prensa hidráulica: uma solução para a demanda do
mercado associada ao modelo dos 5R’s
Breno Felipe Breder, Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Sarah Louback Reis da
Cunha, Estêvão Preisigke Seidler Gaede, Matheus Louback Reis da Cunha, Rondinelly
Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: construção civil, inovação sustentável, material de construção
Introdução: O bloco ecológico tem sido considerado um material de construção com
qualidade e geração de menor impacto ambiental. Portanto, é necessário incentivar o
atendimento da demanda do mercado pelo aumento na oferta deste produto. Não obstante,
o material contempla o modelo dos 5R’s, visando uma reflexão acerca do uso racional dos
recursos naturais com redução do desperdício. Objetivos: Verificar a conformidade de
blocos ecológicos produzidos por prensa hidráulica com as exigências normativas,
relacionando a produção e aplicação deste material com a política dos 5R’s. Metodologia:
Em agosto/setembro de 2016 foram produzidos 10 corpos de prova pelo fabricante da
prensa hidráulica e esses foram submetidos aos ensaios de compressão simples e
absorção de água, segundo a NBR 10836/13, na Univale. A análise dos resultados foi
baseada na NBR 10834/13. A avaliação do produto de acordo com a política dos 5R’s
observou o ciclo produtivo e funcional do material. Resultados: Os resultados dos testes
indicaram valores de resistência à compressão simples (média=2,2 MPa) e absorção de
água (média=12,06%) satisfatórios e de acordo com a prescrição da norma (média=2,0
MPa e <=22%, respectivamente), com ressalva para a altura dos blocos (média=82,05 mm;
NBR: média<=largura), o que pode estar relacionado com a aceitação do produto no
mercado. É preciso também considerar o critério de amostragem e a composição dos
corpos de prova, o que pode implicar nas propriedades físicas e químicas do bloco
ecológico produzido. A política dos 5R’s é perceptível desde a seleção da matéria prima
(reduzir e reutilizar) para produção do bloco até à aplicação do mesmo na vedação de
paredes em projetos de engenharia (repensar e recusar). Conclusão: Os blocos ecológicos
fabricados com prensa hidráulica correspondem às exigências normativas, com exceção
da altura do material. A utilização do material contempla a política dos 5R´s podendo

atender à demanda do mercado com redução do impacto
brenofelipebreder@hotmail.com

Certificação LEED: estudo sobre o espaço LarVerdeLar
Adiléia Regina Dias de Miranda, Fábio Carvalho Correia Júnior, Fillipe Tallone Silva Dias,
Ronilson Fernando da Silva, Simone Rosa Amâncio Costa, Thamiris da Silva Duarte e
Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: certificação LEED, construção Sustentável, espaço LarVerdeLar
Introdução: Os ambientes construídos, as atividades de construção civil e de produção
dos insumos utilizados são altamente impactantes ao meio ambiente. Além disto, o
crescimento populacional e sua concentração em áreas urbanas indicam a expansão de
áreas construídas e degradação do ambiente. Para minimizar estes impactos, buscou-se
incorporar os conceitos sustentáveis para estas atividades, como reflexo, aumentou a
procura pelos chamados edifícios verdes. Hoje, o Brasil, ocupa o 4° lugar no ranking de
empreendimentos registrados na certificação LEED - Leadership in Energy and
Environmental Design. Este é um sistema internacional com orientações ambientais para
construção e operação de edifícios. Objetivo: Discutir a certificação LEED e a edificação
espaço LarVerdeLar. Metodologia: Este estudo é de cunho teórico com pesquisa em
artigos, livros e documentos. Resultado: A certificação LEED analisa o projeto em nove
categorias, algumas categorias são pré-requisitos, são as práticas obrigatórias, e outras
são os créditos, que são as recomendações. Assim à medida que forem sendo atendidos
os pré-requisitos e as recomendações, isto assegura pontos à edificação, que variam de 40
a 110 pontos. Os níveis são: Silver, Gold e Platinum. O Espaço LarVerdeLar é um edifício
sustentável que abriga a sede da empresa Controle, voltada para o controle de Pragas
Urbanas, localizado em Governador Valadares, Minas Gerais É a primeira edificação
brasileira a receber a certificação LEED, na versão v4. Os resultados mais significativos
foram: redução em 74% do consumo de água potável; 88% de economia de energia; uma
média de 88% das horas operacionais no ano em uma temperatura agradável aos usuários,
sem o uso de ar condicionado e 94% dos resíduos gerados durante a obra reutilizados ou
reciclados. Conclusão: O projeto do Espaço LarVerdeLar desde sua concepção,
construção até sua operacionalização segue os preceitos sustentáveis sendo um modelo
para a construção civil. Apoio: UNIVALE ardm2013@gmail.com

Comparativo entre as propriedades e custos entre bloco estrutural cerâmico e de
concreto disponíveis para compra em Governador Valadares-MG
Felipe César Azevedo Vaz, Mateus Gomes Meira, Patrick Paizante Najar Martins, Rafael
Dunga Alves de Oliveira, Anderson Caetano Gusmão
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: bloco estrutural, cerâmico, concreto
Introdução: A alvenaria estrutural ganhou destaque nos últimos anos na construção devido
a sua facilidade de execução e melhoria na qualidade dos materiais. Os blocos estruturais,
quando utilizados de maneira racional, apresentam economia financeira e menor produção
de resíduos de construção civil. Objetivo: Verificar a qualidade dos blocos estruturais
cerâmicos e de concreto comercializado no município de Governador Valadares conforme
as normas ABNT.Metodologia: Foram coletadas informações de ensaios executados de
acordo com as normas ABNT, utilizando os blocos estruturais de concreto e cerâmico
disponíveis no mercado de Governador Valadares. Pesquisas foram feitas quanto ao custo
e disponibilidade em cinco pontos comerciais da cidade. Resultados: Os blocos estruturais
de concreto apresentaram trincas, arestas indefinidas na análise dimensional. No ensaio
de absorção de água, os blocos não possuíam a indicação do tipo e no ensaio de resistência
à compressão, não se adequaram aos parâmetros definidos nas normas. Os blocos
cerâmicos estruturais foram analisados e ficaram dentro dos parâmetros nos ensaios
estabelecidos pelas normas. O comparativo também foi executado abordando a
mensuração dos preços em três lojas da cidade, demonstrando assim, as diferenças em
relação aos custos e a disponibilidade para compra. Conclusão: Através dos ensaios
realizados, foi constatada a maior qualidade dos blocos cerâmicos estruturais em relação
aos blocos estruturais de concreto, além de apresentar o menor preço e demonstrar um
maior controle na fabricação, o bloco cerâmico estrutural apresentou larga vantagem em
comparação com o bloco de concreto, sendo assim na região de Governador Valadares o
bloco cerâmico estrutural seria a escolha com melhor custo-benefício.
felipecesar68@hotmail.com

Construção de edificações através de impressão em 3D
Olívia Damásio Agostini, Karolina Quintela Corrêa
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Impressão 3D, construção civil e tecnologia.,
Introdução: As inovações tecnológicas vêm crescendo em ritmo acelerado em todos os
setores da economia. Porém, no setor da construção civil é onde se vê menos avanços. A
maioria da operação é braçal, demandando uma grande quantidade de mão-de-obra, com
desperdícios de matéria-prima e muita geração de resíduos. Neste cenário surge a
possibilidade de se construir edificações através da tecnologia de impressoras 3D,
conhecidas também como máquinas de Prototipagem Rápida. De acordo com Yossef
(2015), “a impressão tridimensional é um processo de fabricação que acumula camadas
para criar um objeto sólido 3D, a partir de um modelo digital. Ela permite a customização
em massa e formas complexas que não podem ser produzidas por outros meios”. Alguns
locais fora do Brasil vêm se destacando no processo e já conseguem construir edificações
através desse método inovador, utilizando um concreto específico como material de
impressão. Essas construções são uma opção para reduzir custos, prazos e impactos
ambientais. No Brasil esse processo ainda está numa fase inicial, mas com potencial de
um rápido crescimento. Uma startup criada em Brasília desenvolveu um protótipo capaz de
apresentar resultados e realizar testes com estruturas. Objetivos: Apresentar a tecnologia
de impressoras 3D para a construção de edificações, com um baixo custo do processo,
minimizando impactos e reduzindo o tempo na execução da obra. Metodologia: Pesquisas
bibliográficas e verificação de reportagens sobre o uso de impressoras 3D na construção
civil. Resultados: O uso de impressoras 3D na construção civil é uma nova tecnologia que
atualmente é utilizada apenas em alguns países. No Brasil este processo ainda está na
fase de testes, mas com grande potencial de crescimento. Conclusão: A possibilidade de
se construir edificações através de impressoras 3D é uma grande inovação, causando
muitos benefícios como reduções no custo da obra, no tempo de execução e na geração
de impactos ambientais.

Controle de qualidade dos pavimentos intertravados de concreto, Governador
Valadares
Cristiano Carlos de Oliveira, Letícia Chaves Lourenço, Alcione Alves da Silva, Viviane
Rodrigues Flauzino, Anderson Caetano Gusmão, Adriana de Oliveira Leite Coelho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: fiscalização, controle, qualidade, longevidade
Introdução: O trabalho tem por objetivo o estudo e análise do controle de qualidade dos
pavimentos intertravados de concreto. O bloco intertravado é uma ótima opção para
pavimentação, o mesmo é encontrado em vários formatos e dimensões, promove uma fácil
aplicação, é um material ecologicamente correto, além de ter uma longevidade superior à
do concreto betuminoso usinado a quente, suas peças quando quebradas podem ser
substituídas de forma fácil e eficaz. Objetivo: Verificar alguns aspectos como o processo
de fabricação, armazenamento, transporte e o gerenciamento do controle de qualidade dos
blocos intertravados de concreto, fabricados em Governador Valadares. Metodologia:
Para obtermos os resultados deste trabalho, foram realizados ensaios no laboratório de
material de construção civil, da Universidade Vale do Rio Doce. Resultados: Não foi
possível informar a data de fabricação dos blocos, pois o fornecedor não tem o controle de
fabricação. Os blocos intertravados de concreto foram aprovados na avaliação dimensional
e absorção de água, porém reprovados no quesito resistência a compressão. Conclusão:
A motivação para a elaboração deste trabalho, foi a observância da falta de fiscalização da
pavimentação com blocos intertravados de concreto. Em função do mesmo, é
recomendável que o Engenheiro responsável pela utilização do material, submeta os
materiais adquiridos aos ensaios que garantam a qualidade do produto, observando sempre
que o responsável técnico pela execução responde em relação a falta de qualidade do
produto final.

Drones na construção civil
Karolina Quintela Corrêa, Olívia Damásio Agostini
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: drones, construção civil e tecnologia
Introdução: Aliados às indústrias e comércios, os drones são uma tecnologia que vem
ganhando mercado e auxiliando em diversos tipos de atividades. O que antes era utilizado
apenas em missões militares, se vê como uma nova oportunidade de utilização que
beneficiará de várias maneiras a construção civil. Os drones ou Vant’s (veículo aéreo não
tripulado) são equipamentos aéreos controlados à distância por computadores ou meios
eletrônicos. Eles podem percorrer grandes áreas, sem que tenha um custo elevado. Os
drones apresentam várias vantagens no seu uso e, para o ramo da construção civil, pode
auxiliar no mapeamento da área para realização do projeto, acompanhamento da evolução
da obra, avaliação de viabilidade, geração de pré-projetos, monitoramento das etapas
realizadas na obra, entre outras. São equipamentos que, além de fotografias aéreas, podem
gravar e transmitir as imagens para quem o controla, fazendo com que sua obra seja
monitorada o tempo todo, sendo uma tecnologia que entra no mercado da construção civil
para facilitar a vida do engenheiro em relação à economia de tempo, segurança e economia
financeira. Objetivos: Demonstrar o uso dessa tecnologia que auxilia na construção civil
que, mesmo não sendo criada especificamente para tal atividade, pode ser essencial para
realização de serviços dentro desse ramo. Metodologia: Pesquisas bibliográficas,
acadêmicas e utilização de reportagens sobre o uso de drones na construção civil.
Resultados: Espera-se que o uso de tecnologias facilite a realização de atividades da
construção civil, diminuindo o tempo e auxiliando na redução de custos. Conclusão: O uso
dos drones beneficiará a construção civil em vários aspectos e sua utilização terá um custo
menor em relação ao uso de outros equipamentos. As vantagens são bem consideráveis,
pois abrange vários tipos de utilização em diferentes tipos de atividades.

Estudo da interface entre sistemas de fechamento vertical e estruturas em perfis
tubulares metálicos
Dayane Gonçalves Ferreira, Heriston Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG
Palavras-chave: perfis tubulares, estruturas metálicas, sistemas de fechamento
Introdução: A busca pela racionalização da construção tem impulsionado a procura de
materiais industrializados. Neste cenário, as estruturas em aço vêm destacando-se por
apresentarem diversas vantagens. Os perfis tubulares metálicos apresentam excelentes
características estruturais, plástica privilegiada e competitividade econômica, porém é
necessário estudo criterioso dos sistemas de fechamento a serem empregados. Objetivos:
Este trabalho visa apresentar a limitação imposta ao uso de perfis tubulares devido às
ligações entre painéis de fechamento e perfis metálicos e os sistemas de fechamento
industrializados compatíveis com estas estruturas. Metodologia: Revisão bibliográfica
através da seleção de normas regulamentadoras, dissertações e livros que abordam o uso
de perfis tubulares em estruturas e sua interface com sistemas de fechamento.
Resultados: Em 2013 foi criada a NBR 16239, visando o projeto de estruturas de aço e
estruturas mistas com perfis tubulares, contribuindo para a expansão do uso destes perfis
em estruturas, visto que a NBR 8800(2008) não abordava peculiaridades específicas dos
mesmos. A interface entre sistemas de fechamento vertical externo e estrutura em perfis
tubulares é afetada diretamente pelas cargas atuantes, movimentos pós-montagem,
tolerâncias e juntas, sistemas de fixação e principalmente pela geometria da seção circular,
impondo a limitação aos perfis tubulares a serem utilizados geralmente como colunas ou
em treliças. Os painéis para fechamento vertical compatíveis com perfis tubulares são: préfabricados de concreto, cimentícios reforçados com fibra de vidro, concreto celular
autoclavado, placa cimentícia, metálicos e em vidro, porém devem ser considerados em
projeto os aspectos interferentes na interface supracitados para garantir a estanqueidade e
duração dos painéis. Ainda há necessidade de novas pesquisas voltadas para estruturas
metálicas, principalmente no que tange as ligações entre painéis de fechamento e perfis
metálicos.

Estudo de caso: Corrosão de armadura na estrutura da ponte da ilha dos Araújos –
Governador Valadares/MG
Thiago Marcelo Silva Barbosa, Arthur Gomes Silva, Danilo Rodrigues Goulart, Matheus
Oliveira Pereira, Rhyjkard Emanoel da Silva Miranda, Dayane Gonçalves Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: corrosão de armadura, pontes, concreto armado, patologias
Introdução: A corrosão de armadura é uma das patologias que incorpora o dia-a-dia de
um engenheiro civil, pois está intimamente ligada à outras manifestações, podendo ser
ocasionada por diversos fatores, que em muitas das vezes são de difícil identificação. O
objeto de estudo deste trabalho está inserido nesse contexto, e demanda bastante atenção
pois é um a única ligação terrestre entre o bairro da Ilha dos Araújos e o centro da cidade
de Governador Valadares/MG. Objetivos: realização de inspeção na estrutura do objeto
em estudo; identificar a anomalia “corrosão de armadura” nos elementos dessa estrutura;
separar essa anomalia em decorrência à sua localização na estrutura. Metodologia: Foi
realizado inspeção nos elementos em que era possível o alcance sem a necessidade de
barcos ou equipamento de rapel. Dividiu-se então os resultados provenientes dessa
inspeção, com base na localização em que a anomalia em estudo se encontrava na
estrutura da ponte podendo ser na mesoestrutura ou na superestrutura. Resultados: Os
elementos considerados como superestrutura são os configurados no tablado e na
passarela da obra de arte. Foi identificada corrosão de armadura na viga da passarela em
balanço destinada à ciclista e pedestres onde cobrimento de concreto está quase em sua
totalidade comprometido. A viga principal do tablado também apresentou corrosão, porém
mais simples que as da passarela. Na mesoestrutura foram inspecionados os pilares que
estão locados em terra, e novamente pode-se verificar corrosão nas armadura e falta da
camada de cobrimento em alguns pontos desses elementos. Conclusão: Com o
desenvolvimento deste trabalho pode-se concluir que as estruturas de pontes de concreto
armado devem receber atenção quanto à gravidade dessa anomalia e em qual elemento
ela se encontra, visando garantir o total funcionamento dessa estrutura.

Estudo de caso sobre manutenção na cobertura de uma edificação em Governador
Valadares como forma preventiva e corretiva contra manifestações patológicas
Juan Eugênio de Oliveira; Alexandre Ferreira Merlo; David Pereira Ramos; Rafaela Alves
Pereira; Rafaella de Paula Santos; Dayane Gonçalves Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: manutenção em edificações, manifestações patológicas, cobertura,
estrutura metálica, telha cerâmica
Introdução: Quando um projeto arquitetônico é elaborado, o projetista seleciona e define
os materiais que terão a melhor relação custo-benefício na construção da estrutura, focando
na durabilidade, facilidade de aquisição dos materiais, aspectos técnicos exigíveis e
facilidade na manutenção. Este último tópico é um tema cuja importância vem em constante
crescimento no setor da construção civil, pois, além de estar atrelado ao custo, é associado
também a segurança e vida útil da construção. Construídas para durar um longo período
de tempo, as edificações devem atender aos seus usuários apresentando condições de
segurança e habitabilidade nesse intervalo, sem muita alteração da sua forma inicial.
Objetivos: Este estudo de caso tem como objetivo a demonstração da manutenção da
cobertura de uma empresa do município de Governador Valadares, cujo telhado é
composto por estrutura metálica e telha cerâmica. Metodologia: O trabalho desenvolveuse através da metodologia de estudo de caso, realizando visita técnica na edificação.
Resultados: A cobertura da edificação apresentava alguns vazamentos causados por uma
possível má instalação das peças de cerâmica, desarranjos causados pelo vento ou aves,
dentre outros fatores. Diante desse imbróglio, o proprietário contratou uma empresa para
manutenção do telhado e decidiu remover parte das telhas cerâmicas para substituí-las por
peças novas e identificar as falhas no sistema de cobertura. Conclusão: Concluímos que
a prevenção é a solução mais eficiente contra a redução de vida útil do imóvel, além de ser
a mais vantajosa economicamente. Realizar um o detalhamento correto e minucioso dos
componentes da estrutura projetada reduz consideravelmente a probabilidade de surgir
manifestações patológicas na edificação.

Identificação das grelhas estruturais e sua utilização em edificações de Governador
Valadares
Loamy Aguiar, Ellen Cristina, Larissa Cossi, Sara Emíli, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: estruturas, grelhas, concreto armado, sistemas estruturais
Introdução: O presente trabalho apresenta um estudo para identificação do elemento
estrutural grelhas, também conhecido como sistema reticulado e sua utilização como
recurso arquitetônico na cidade de Governador Valadares. O estudo é voltado às questões
de função e adequação da obra em relação e esta estrutura, bem como os métodos usados
por profissionais da área, custo benefício e aceitação de mercado. Objetivos: Analisar os
fundamentos práticos para utilização e execução do sistema de grelhas e verificar como
tem sido a demanda deste tipo de estrutura na cidade de Governador Valadares.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica sobre concepção do sistema de grelhas, entrevistas
com profissional da área, registros de obras da região e apresentação de seminário da
disciplina Sistemas Estruturais do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vale
do Rio Doce - Univale. Resultados: A opção por sistemas estruturais do tipo grelha, como
as lajes nervuradas, está ligada ao custo benefício, pois ao se criar um edifício com vãos
extensos utilizando uma laje maciça, por exemplo, não trará um bom resultado em relação
ao custo. O desejo do cliente também interfere, pois cabe ao mesmo decidir qual resultado
terá na estética final da obra. A utilização do sistema de grelha começa a se tornar viável e
se tornar uma opção profissional quando se tem a necessidade dos vãos maiores
juntamente com as exigências arquitetônicas da obra, se tornando mais aplicável quando
projetado em concreto armado. Conclusão: Conclui-se que as vantagens e desvantagens
deste tipo de estrutura em relação à composição espacial estão relacionadas às
necessidades de seu uso. Com a utilização de recursos e ferramentas para auxiliar o
cálculo, este sistema tem sido bem aceito na região, sendo bastante utilizado atualmente.
loamy_fagundes@hotmail.com

Implantação de uma usina de reciclagem de pneus inservíveis
Bruno Souza Dias, Daiane de Oliveira Cunha, Ludimila Rodrigues da Silva, Yan Siman de
Souza Gomes, Sérgio Reis
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: pneus inservíveis, projeto de negócio, meio ambiente
Introdução: Devido o grande consumismo e o ciclo de vida cada vez menor dos produtos,
aumenta o descarte incorreto destes, gerando assim grandes transtornos para a sociedade.
Os pneus encontram-se dentro deste quadro de descarte incorreto, porem segundo a Lei
12.305/2010 instituída pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, é de responsabilidade
dos fabricantes, vendedores, darem uma destinação final correta para os pneus inservíveis.
Objetivos: Desenvolver um estudo de viabilidade de implantação de uma usina para
reciclar pneus inservíveis em Governador Valadares-MG, transformando-os em pó, para
composição da massa asfáltica e vender o aço e nylon nele contido, contribuindo desta
forma para a diminuição do descarte incorreto destes no meio ambiente e alcançar lucros
financeiros. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, avaliação de mercado através de
fornecedores e compradores, e utilização da ferramenta de empreendedorismo do Sebrae.
Resultados: Os resultados obtidos mostram que para a implantação da usina será
necessário um investimento de aproximadamente R$ 5.389.600,00, para aquisição de
maquinários, móveis, utensílios, capital de giro e investimentos pré-operacionais. Os custos
variáveis girarão em torno de R$ 68.125,05/mês e os fixos com energia, aluguel do espaço,
IPTU, encargos, mão de obra, depreciação será de R$ 80.989,90/mês. Estima-se um
retorno com as vendas de R$ 240.300,00/mês, o que demonstrar que apesar dos gastos
fixos e variáveis, a usina ainda terá um lucro mensal de aproximadamente R$ 91.185,05.
Conclusão: Apesar do alto investimento inicial, a usina é um empreendimento viável,
devido a proporção de lucro e o tempo de retorno que gira em torno de cinco anos, um
período consideravelmente aceitável, levando em consideração o porte da empresa, a
viabilidade econômica e ambiental do negócio.

Implantação e funcionamento de barragens no Brasil: uma revisão sobre aspectos
positivos e negativos
Kessia Dias de Oliveira, Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Matheus Pereira Carlech
Guimarães, Renata Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: impactos ambientais; impactos socioeconômicos, obras de engenharia
Introdução: Uma das técnicas utilizadas em todo o mundo, e amplamente difundidas no
Brasil, para atender às demandas da sociedade em relação à necessidade de água, energia
elétrica e contenção de rejeitos de mineração, entre outros, consiste na barragem. Contudo,
esse tipo de estrutura têm sido alvo de muitas críticas, devido à ocorrência de acidentes e
desastres ambientais, sendo necessário rever os benefícios e malefícios dos diversos tipos
de barragens para a sociedade em geral. Objetivos: Levantar a produção escrita sobre
impactos positivos e negativos nos âmbitos social, econômico e ambiental, acerca do uso
de barragens, em suas diversas aplicações. Metodologia: Foram selecionados artigos e
trabalhos técnicos na internet em língua portuguesa que abordassem os impactos
provenientes da implantação e funcionamento de barragens no Brasil. Foram estabelecidos
de maneira pontual os impactos positivos e negativos das barragens no material coletado.
Todos os impactos foram classificados em dois grandes grupos aqui chamados
“ambientais” e “socioeconômicos”. Os impactos ambientais foram subdivididos em
“bióticos” e “abióticos” conforme o aspecto impactado. Resultados: Foram analisados 12
estudos no total. Cinco relacionados a impactos positivos e o restante a impactos negativos.
Dois estudos de caráter técnico. A geração de energia e de empregos, redução de impacto
ambiental pela contenção de rejeitos de mineração e o “desenvolvimento do país” são
defendidos como impactos positivos. Por outro lado, a perda da biodiversidade e de
recursos naturais, como solo e água, e a desapropriação de comunidades resultando em
conflitos sociais estão entre os impactos negativos mais descritos. Conclusão: Muitos
impactos de barragens, positivos e negativos, podem ser percebidos nos trabalhos
analisados neste estudo, sendo possível evidenciar que nenhum trabalho aqui apresentado
relatou impacto positivo das barragens sobre os fatores bióticos da natureza. Apoio:
FAPEMIG.

Importância da compatibilização de projetos através de novos softwares
Letícia Cristina Gonçalves Franco, Herik Patrik de Freitas Souza, Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: compatibilização de projetos, planejamento e softwares
Introdução: As primeiras formas de projetar eram desenhos feitos à mão em pranchetas,
sem muito planejamento, até que os computadores modernizaram esse processo, e os
projetos passaram a ser em 2D. Com a evolução da tecnologia, surgiram softwares que
permitiram a elaboração de projetos em 3D e maquetes eletrônicas, permitindo uma visão
mais próxima da realidade do empreendimento a ser construído. Atualmente já existem
softwares que possibilitam a interação de todos os profissionais envolvidos no projeto,
evitando-se falhas na compatibilização e divergência nas informações utilizadas entre os
profissionais

envolvidos.

Objetivo:

Discutir

as

vantagens

obtidas

através

do

desenvolvimento de projetos de forma simultânea, em softwares mais modernos, obtendo
assim uma compatibilização eficiente, bem como as desvantagens acarretadas devido à
sua falta. Metodologia: Estudo sobre a evolução das práticas de elaboração de projetos e
pesquisa a respeito dos novos softwares disponíveis. Resultado:A compatibilização dos
projetos de forma eficiente é fundamental para se evitar uma série de problemas e
imprevistos durante a execução de uma obra. Quando o projeto é fruto de um bom
planejamento e ocorre a interação de todos os profissionais envolvidos, menores são as
possibilidades de se alterar o projeto durante a execução, o cronograma da obra é
cumprido, os desperdícios praticamente não existem, evita-se retrabalho, a geração de
resíduos

sólidos

é

menor,

menos

matéria-prima

é

extraída

da

natureza,

e

consequentemente os custos são reduzidos. Conclusão: Os profissionais da área da
construção civil precisam entender a necessidade de se atualizar quanto aos softwares
disponíveis, desenvolvendo projetos de forma simultânea junto aos outros profissionais
envolvidos, pois levando-se em consideração que grande parte das alterações do projeto
durante a sua execução é devido às falhas na compatibilização, a utilização desses novos
recursos disponíveis, se faz extremamente necessária.
hernani.santana@univale.br

Inovação da simplicidade: manufatura aditiva
Thássia de Sousa Barreto, Ariana Pinheiro Caldas, Laryssa Silva Amorim, Tiago Nunes
Gomes, Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: manufatura aditiva, engenharia alternativa, tecnologia de inovação
Introdução: Uma nova tecnologia que a engenharia vem surpreendido é a manufatura
aditiva, que consiste na geração de produtos 3D. Uma harmonia entre hardwares,
criatividade humana e engenharia, será possível imprimir qualquer objeto de forma fácil,
caracterizado pela evolução da simplicidade. Objetivo: Demonstrar a manufatura aditiva
como proposta de alternativa na produção de objetos de qualquer nível de complexidade.
Metodologia: Análise da literatura acerca do tema tecnologia de manufatura aditiva.
Resultados: O método da manufatura aditiva consiste na impressão de um projeto,
camada por camada, usando os vetores x, y, z até formar o objeto, com o uso do material
desejado por meio de uma máquina de pequeno porte. Essa técnica não usa práticas de
metalurgia em si, que se inicia do material bruto e passa pelo processo de moldagem para
chegar ao especifico, pois todo o processo de laminação, forjamento, torneamento,
retificação que as fábricas utilizam, não é sofrido pela manufatura aditiva. O processo se
baseia na criação virtual do desenho do produto desejado, no envio do projeto para a
impressora, e na concretização, tornando-o real. Dessa forma, os materiais a serem
utilizados são em pó ou em filamentos que possam ser fundidos ou derretidos, construindo
o produto por meio da impressão que desloca os jatos com o material a ser usado, nas
direções horizontal e vertical. Conclusão: Os ganhos com as expectativas se baseiam
principalmente na facilidade da logística, nos baixos custos e na ausência de infraestrutura
de produção complexa. O ponto crítico da tecnologia é a manufatura rápida que economiza
material, uma vez que não requer moldes, aumentando a velocidade e a flexibilidade do
produto. Outro fator de relevância como vantagem é a rápida reposição que pode ser feita
no local de fabricação, não sendo preciso uma terceirização, além também de aumentar a
vida útil do produto, aumentando o desempenho ambiental. Apoio: UNIVALE.

Levantamento, estudo e proposta de solução das manifestações patológicas da
ponte da Ilha dos Araújos – Governador Valadares/MG
Thiago Marcelo Silva Barbosa, Arthur Gomes Silva, Danilo Rodrigues Goulart, Matheus
Oliveira Pereira, Rhyjkard Emanoel da Silva Miranda, Aruac Alves Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: patologias, pontes, concreto armado, recuperação.
Introdução: Com os grandes avanços voltados à engenharia civil, também foram trazidas
novas preocupações com as edificações já existentes, pois a sua maioria, foram
construídas em tempos onde esses novos conhecimentos, como por exemplo, patologias,
manutenção e inspeção, ainda não faziam parte do contexto construtivo. Com isso se vê a
necessidade de abordagem deste tema afim de classificar e identificar as patologias em
obras de artes devido à sua relevante importância no processo de desenvolvimento do país.
Objetivos: realizar inspeção do objeto em estudo, identificar as patologias e analise do
estado de degradação da estrutura, estudar cada patologia encontrada, e sugestão de
reparos conforme a necessidade. Metodologia: A inspeção será realizada conforme a
ABNT NBR 9452:2016, seguindo o roteiro de inspeção cadastral, visto a necessidade de
um grande número de dados. O estudo das patologias com base no levantamento
bibliográfico realizado durante o trabalho, e proposta de recuperação dessas manifestações
conforme a necessidade. Resultados:A realidade das estruturas construídas em concreto
armado, é de que essas estão sujeitas a manifestações patológicas que poderão ser
observadas durante todo o processo construtivo e no decorrer da sua vida útil. Fruto desse
projeto de pesquisa, a inspeção realizada será de suma importância no contexto patológico
de pontes em concreto armado, visto a similaridade dessas estruturas e a finalidade para
qual elas são construídas. Conclusão: Com o desenvolvimento deste trabalho pode-se
concluir que as estruturas de pontes de concreto armado devem receber atenção quanto à
gravidade das manifestações patológicas que se desenvolvem em seus elementos
estruturais e nos demais elementos, para que não haja interrupção e deficiência aos seus
utilizadores.

Patologias em estruturas metálicas com ênfase à prevenção
Dayane Gonçalves Ferreira, Brycilla Mayra de Andrade Silva, Daniel Queiroz Santos,
Giovana Alvarenga Braga, Karla Cristina Camelo, Leonardo Falci Mota Amaral
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: estruturas metálicas, patologias, medidas preventivas
Introdução: As estruturas metálicas são amplamente utilizadas em países desenvolvidos,
seja para construção de pontes, edifícios ou galpões; o sistema construtivo em aço
apresenta inúmeras vantagens em comparação ao método construtivo convencional, como
por exemplo racionalização de materiais e mão de obra. Para reduzir custo com reparos e
não comprometer a vida útil da edificação, é necessário prevenir a estrutura contra o
surgimento de patologias, essas podem ter origens diversas e são classificadas em
adquiridas, transmitidas e atávicas. Objetivos: Estudar os tipos de patologia e identificar
as medidas preventivas adotadas nas etapas de elaboração do projeto e execução.
Metodologia: O presente estudo se desenvolveu através de um levantamento de medidas
preventivas com o auxílio de entrevistas com profissionais da área e visitas técnicas na
obra localizada no encontro da R. São Paulo com a R. Afonso Pena, Governador Valadares,
MG. Resultados: A proteção da edificação abordada nesse estudo de caso tem início na
elaboração do projeto, pois nessa etapa são determinadas as dimensões e os tipos de aços
e perfis a serem utilizados na estrutura metálica, e após contratou-se mão de obra
capacitada a executar esse método construtivo, a fim de garantir que as especificações
indicadas para iniciar e finalizar a obra sejam comprimidas fielmente. Conclusão: É notável
que uma prevenção eficaz abrange todas as partes do método construtivo, do projeto a
execução. Torna-se necessário adotar medidas preventivas para diminuir o número de
reparos a serem realizados e assim evitar acréscimos no custo da obra, conferindo
qualidade e pontualidade na entrega. Além disso, ao fazer um checklist dos fatores que
interferem na elaboração do projeto, deve ser levado em conta a manutenção necessária e
disponível ao longo do tempo, visto que a maioria dos problemas patológicos surgem pela
falta de manutenção periódica.
leonardofma@hotmail.com

Pesquisa sobre blocos de concreto estrutural
Marina Talita Loures Lopes, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: alvenaria estrutural, blocos de concreto, construção civil
Introdução: A alvenaria estrutural é um sistema construtivo simplificado, no qual os
elementos que desempenham a função estrutural são de alvenaria, ou seja, os próprios
blocos de concreto. Nesse sistema, os pilares e vigas são desnecessários, pois as próprias
paredes distribuem a carga uniformemente ao longo da fundação. Objetivo: Avaliar e
caracterizar blocos de concreto estrutural e correlaciona-los ao meio ambiente de forma
sustentável. Metodologia: Realizou-se uma ampla revisão bibliográfica sobre alvenaria
estrutural e visita técnica a uma empresa que fabrica blocos de concreto estrutural em
Governador Valadares. Para a caracterização dos blocos, efetuou-se os seguintes ensaios:
análise dimensional, determinação da absorção de água e resistência à compressão, todos
os procedimentos de execução foram efetuados conforme as NBR’s dos mesmos.
Resultados: Os blocos fornecidos pela empresa apresentaram resultados satisfatórios,
dentro dos parâmetros estabelecido pelas normas. A utilização desse sistema construtivo
apresenta diversas vantagens: economia de formas e armaduras, redução de mão-de-obra,
bom isolamento térmico e acústico, redução de quebras, desperdícios e entulho na obra,
podendo baratear a construção em média 30%. Além da economia, apresenta menor dano
ao meio ambiente e por se tratar de um material homogêneo, seus resíduos podem ser
reciclados e reutilizados. Conclusão: Conclui-se que são inúmeras as vantagens que esse
sistema pode oferecer, permitindo adequar-se tanto a obras populares como de padrões
mais elevados. Entretanto é importante salientar que o sistema construtivo em alvenaria,
assim como os demais sistemas, apresenta limitações: restrições de possibilidades de
mudanças não planejadas, limitação de grandes vãos e balanços. Essas limitações devem
ser observadas com atenção, para que se tenha um bom resultado, tanto sob aspecto da
segurança e dos custos, quanto da qualidade final do produto.
marina-talita@hotmail.com

Projeto conhecer para construir
João Lucas Paiva Paranhos, Waléria Rocha Miranda, Nathan Marçal Dias De Almeida
Universidade Vale Do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: construção civil, qualificação profissional, conscientização.
Introdução: O Projeto Conhecer para Construir é um projeto desenvolvido pela UNIVALE,
o qual tem ligação direta com o trabalhador na área da construção civil de Governador
Valadares e região. O intuito é identificar o perfil socioeconômico e profissional do mesmo,
agrupando as demandas associadas a esse perfil com a realidade do mercado. Elaborando
uma proposta de ação pertinente ao real cotidiano do trabalhador, visando não apenas
inserção no mercado de trabalho, mas também incentivos para a qualificação profissional,
qualidade e segurança do trabalho, possibilitando melhores condições dos serviços
prestados. Objetivo: Analisar o atual panorama da construção civil no município de
Governador Valadares e região; mostrar o que vem sendo realizado na região do leste de
Minas Gerais para suprir a necessidade de mão de obra capacitada visando a execução
das atividades nos canteiros de obra; verificar os benefícios e dificuldades que envolvem a
capacitação de mão de obras nas empresas da construção civil. Metodologia:
Levantamento socioeconômico por meio de pesquisa semiestruturada e metodologias
participativas para investigação de dados qualitativos com o emprego de grupo focal e
diagnóstico rápido participativo (DRP). Resultados: Espera-se conhecer as características
da mão de obra ligada à construção civil de Governador Valadares e região. A partir disso,
propor ações de extensão de acordo com o perfil identificado e contribuir para o
desenvolvimento da região. Conclusão: Devido a existência de novos produtos e métodos
construtivos disponíveis no mercado, faz-se necessária a capacitação e conscientização
dos envolvidos sobre a importância de aplicá-los.

Sistemas de proteção contra incêndio em estruturas metálicas na cidade de
Governador Valadares
Pamella Laignier Figueiredo Ferreira, Bruno Vaz de Souza Carlos, Fabrício Camargo
Azevedo, Janaína Souza Lima Ornelas, Tiago Evangelista Asevedo, Dayane Goncalves
Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: aço, estruturas metálicas, incêndio, tempo requerido de resistência ao
fogo.
Introdução: Estruturas metálicas vem sendo bastante utilizadas ao longo do tempo, por
possuir grandes vantagens em relação a outros materiais. No entanto, na presença de
elevadas temperaturas, o aço se degrada rapidamente, perdendo propriedades físicas e
mecânicas. Os motivos de preocupação da utilização das estruturas metálicas são os
históricos de graves acidentes ocorridos desde o início das construções. Incêndios
ocorridos no Brasil, onde destaca-se do Edifício Andraus, em Fevereiro de 1972, e do
Edifício Joelma, em Fevereiro de 1974, ambos em São Paulo. Existem diversos tipos de
materiais para proteção das estruturas, que auxiliam os elementos a suportarem mais
tempo ao incêndio antes de ir a colapso. Objetivo: Analisar uma edificação de médio porte
em estrutura metálica em situação de incêndio. Metodologia: Pesquisa em normas
vigentes, artigos técnicos, livros, instruções técnicas, dissertações de mestrado e teses de
doutorado. Utilizado modelos matemáticos para realização dos cálculos de resistência ao
fogo, com e sem sistemas de proteção. Resultados: Obter informações pertinentes para
comparação de estruturas com proteção e sem proteção. Conclusão:Ao analisar o aço,
como elemento estrutural de uma edificação, observa-se grandes vantagens como a
capacidade de vencer grandes vãos e possuir elevada resistência. A redução da resistência
ao escoamento e a redução do módulo de elasticidade são os principais fatores
preocupantes ao analisar estruturas em aço. O mesmo, quando submetido a altas
temperaturas perde cerca de 50% de sua resistência mecânica e de seu módulo de
elasticidade.
pamellagv10@hotmail.com

Tecnologia futura: nanotecnologia para tratamento de câncer
Ariana Pinheiro Caldas, Giovanna Vianna Pereira de Oliveira, Marta Medeiros Grossi,
Sabrina Gardênia Martins Berto, Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: nanotecnologia; tecnologia emergente; tratamento do câncer
Introdução: Vive-se um mundo cada vez mais veloz em inovações tecnológicas. Toda essa
atualização de conhecimento tem o objetivo de facilitar as atividades corriqueiras. Dessa
forma, uma das tecnologias emergentes que está sendo estudada para se integrar à
engenharia como forma de solucionar desafios de progresso e qualidade é a
nanotecnologia. Objetivo: Demonstrar a nanotecnologia como proposta na área médica
para o tratamento do câncer. Metodologia: Análise da literatura acerca do tema
nanotecnologia para engenharia médica. Resultados: A busca em atender a população com
técnicas modernas cresce a cada instante. Com o uso da nanotecnologia, realiza-se o
tratamento do câncer com o uso de adesivos externo e com a ingestão de nano cápsulas
do medicamento. O caminho a ser percorrido começaria com a ingestão da nano cápsula
contendo o quimioterápico. Logo, seguindo o ciclo gastrointestinal normal do corpo, o
fármaco seria atraído pelo adesivo externo feito de PET com nano fibras, e ficaria
estacionado somente no local específico do tumor (local do adesivo), sendo o material nano
encapsulado dissolvido ao ser estimulado pelas enzimas liberadas pelo adesivo. O objetivo
com essa tecnologia é poder realizar um tratamento localizado e controlado, não sendo
necessário o recebimento de radiação pelo paciente, ou, até mesmo, não ingerindo outros
quimioterápicos que possam gerar efeitos colaterais. Conclusão: Com o uso de
tecnologias emergentes como a nanotecnologia, a engenharia está se destacando como
promissora para ampliar o acesso ao tratamento do câncer de forma mais específica, com
práticas modernas que possam facilitar tratamentos terapêuticos, profiláticos e cirúrgicos
para a população. Apoio: UNIVALE.

Tijolo solo-cimento x cerâmico: uma comparação sustentável
Thales Leandro de Moura, Dayane Priscila Bicalho de Souza, Acsa Helen Castro
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: tijolo solo-cimento, materiais alternativos, sustentabilidade
Introdução: A indústria da construção civil é um setor que está em constante crescimento
devido ao aumento da demanda por habitação. Consumindogrande quantidade de recursos
naturais e energia para a produção dos materiais construtivos, emissões de gases e
geração de resíduos. Evidentemente, significativo impacto ambiental causado pela indústria
da construção civil, tornando urgente a busca por materiais que ocasionem menores danos
ao meio ambiente. Objetivos: Apresentar o tijolo solo-cimento como material alternativo
para uso na construção civil, comparando as vantagens do tijolo solo-cimento e do cerâmico
convencional. Metodologia: Realizou-se revisão bibliográficaacerca dos conceitos de
sustentabilidade, impactos ambientais provocados pela construção civil, uso de materiais
alternativos, processos de fabricação dos tijolos solo-cimento e cerâmico. Resultados: A
necessidade de cozedura dos tijolos cerâmicos leva esta indústria a um índice elevado de
consumo de energia, emissões poluentes provocadas pela queima são constituídas por
partículas de alto impacto poluente. Atecnologia de produção do solo-cimento a fabricação
das peças sem a necessidade de utilização de fornos, podendo serfabricados em prensas
manuais ou mecanizados, dessa forma, deixa de emitir gases poluentes na atmosfera que
diminui os passivos ambientais e os custos finais da peça. Conclusão: Com a análise dos
processos de confecção dos tijolos,foi possível observar que o solo-cimento apresenta
características sustentáveis superiores, os resultados observados são bastante desejáveis,
uma vez que o uso deste material não compromete o bom desempenho do edifício,
podendo, tranquilamente, substituir o convencional, o comportamento estrutural do solocimento é semelhante ou até superior se comparado ao cerâmico, incentiva-seo seu uso
em construções civis.

Usinas de reciclagem de resíduos de construção e demolição: Requisitos e estrutura
Farley Luiz Rocha, Eduardo Magalhães Freitas, Matheus Amâncio Costa, Matheus de Brito
Avelino, Sueydilla Gomes Porto, Dayane Gonçalves Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: RCD (Resíduos de construção e demolição), usinas de reciclagem,
agregado reciclado
Introdução: A construção civil teve um crescimento muito grande no Brasil e
acompanhando esse crescimento teve também um aumento significativo na geração de
RCD. Com a promulgação da lei 11.445/07, que obriga os municípios desenvolver planos
de saneamento básico, foi realizado um levantamento pela prefeitura e constatado a falta
de uma usina de reciclagem de RCD. As usinas de reciclagem de RCD não geram somente
benefícios ambientais mais também econômicos, pois o agregado reciclado é muito mais
barato que o agregado convencional. Objetivos: Realizar uma análise dos requisitos para
a implantação de uma usina de reciclagem de RCD em Governador Valadares.
Metodologia: Foi realizada uma análise descritiva exploratória dos requisitos presentes na
NBR 15114 que define a estrutura, implantação e operação dessas usinas, além de
pesquisa sobre usinas de reciclagem na literatura acadêmica atual. Resultados: Essas
usinas utilizam um conjunto de equipamentos semelhantes como pá-carregadeira,
alimentador vibratório, transportadores de correia, britadores, separador e peneira
vibratória. O controle da variabilidade das características do agregado produzido é
determinante para a viabilidade da usina uma vez que agregados produzidos e
comercializados como idênticos podem ter granulometrias distintas e mesmo estando
dentro da norma NBR 15116, que rege as características que esses agregados podem ter,
não são aceitos pelo mercado. Observar as características do agregado é primordial para
a viabilidade da usina. Conclusão: As usinas de reciclagem de RCD possuem muitos
benefícios e tomadas as medidas com relação à variabilidade dos agregados pode ser um
projeto viável e sustentável.

Uso da borracha provinda de pneus inservíveis em concreto asfáltico
Caroline Candido Oliveira, Élida Kécia Nunes Lima, Gabriela Dorneles de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: borracha, concreto asfáltico, pneus inservível, resíduo
Introdução: Existem diversos tipos de resíduos gerados pela ação antrópica e entre eles
se destaca os pneus. Além do grande tempo para decomposição, os pneus atuam em
conjunto nos veículos, logo, sua troca e descarte são feitos desta maneira. Com a crescente
necessidade do manejo dos resíduos pneumáticos, o ramo da engenharia surge com a
capacidade de absorção destes, através da substituição de parte dos agregados naturais
pela borracha na fabricação de materiais utilizados na construção civil. Entre as mais
variadas utilizações, se destaca a sua adição em cimentos asfálticos, que proporciona
mudanças na estrutura deste. Objetivo: apresentar alterações que ocorrem com o uso da
borracha provinda dos pneus inservíveis no traço do concreto asfáltico. Metodologia:
Trabalho realizado com base no levantamento e revisão bibliográfica de artigos, internet e
teses de domínio público para demonstrar relevância do tema proposto. Resultados:
Visando os impactos positivos no próprio asfalto, o acréscimo da borracha triturada tem a
vantagem de aumentar o desempenho dos pavimentos, prolongar sua vida útil, melhorar a
resistência ao envelhecimento, aumentando a durabilidade e diminuindo o aparecimento de
trincas, devido a uma melhor coesão e adesão, menor susceptibilidade térmica, melhor
resistência à tração e ao cisalhamento, à degradação e maior resistência às deformações
plásticas, evitando, assim, trilhas de rodas indesejáveis. Dentre as desvantagens de se
utilizar o resíduo retratado temos o custo elevado para reciclá-lo e altas temperaturas para
usinagem do asfalto, que gera um alto índice de gases poluentes para a atmosfera.
Conclusão: Com o uso deste tipo de resíduo, além de minimizar o número de pneus
dispostos em aterros ou locais inadequados, a reciclagem do mesmo para concreto
asfáltico também modifica suas propriedades e poupa os recursos finitos dos agregados
que antes eram necessários para produção do concreto, preservando o meio ambiente e
melhorando saneamento urbano.

Utilização de cabos como elementos estruturais no município de Governador
Valadares
Ariana Luiz Rocha Santos, Jéssica Costa Isidoro, Kelen Crystine Barbosa da Silva
Rodrigues, Lays Lopes, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave:cabos, sistemas estruturais, Governador Valadares.
Introdução: Cabos são membros estruturais longos, delgados e flexíveis projetados para
suportar grandes cargas axiais, além de vencer grandes vãos com pequeno consumo de
materiais, permitindo ao arquiteto uma ampliação de suas ideias em relação ao espaço.
Objetivo: Descrever a finalidade do sistema estruturado em cabos nas obras arquitetônicas
e verificar a frequência do uso da técnica na cidade de Governador Valadares – MG.
Metodologia: Realizou-se uma pesquisa de campo com intuito de coletar informações
sobre o conhecimento da técnica estrutural, frequência de uso, situações de aplicação em
que os profissionais utilizam o recurso. Aplicou-se questionário semiestruturado, composto
por sete perguntas, a 16 engenheiros civis e arquitetos que atuam na cidade de Governador
Valadares. Resultados: Ao serem perguntados se possuem conhecimento sobre a
utilização de cabos como recurso estrutural, todos responderam que sim. Quanto à
utilização foram citadas as pontes, coberturas, tirantes, teleféricos, linhas de transmissão e
projetos que exigem leveza na estrutura. Sobre a frequência que utilizam 62,5% nunca a
utilizaram e 37,5% utilizam pouco. A justificativa para o não uso: falta de mão de obra, baixo
conhecimento, alto custo e não gosta. Quando utilizam os cabos a fazem nas coberturas,
em projetos comerciais, pergolados, atirantes metálicas.Alguns afirmaram que é possível
utilizar os cabos como recurso estrutural para a cobertura do estádio José Mammoud
Abbas, outros alegam que cobertura com treliças metálicas seriam melhor solução.
Conclusão: Mesmo com o conhecimento dos profissionais, não são tão usadas as
possibilidades oferecidas pelas estruturas do cabo, e o número de especialistas em projetos
e cálculos é menor ainda, o que mostra um mercado de trabalho com bom potencial de
crescimento para quem busca se profissionalizar nessa área.
arianalrs86@gmail.com

Utilização de métodos de spda em governador valadares
Daniel Queiroz Santos, Brycilla Mayra de Andrade Silva, Giovana Alvarenga Braga, Karla
Cristina Camelo, Leonardo Falci Mota Amaral, Rondinelly Geraldo Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: SPDA, métodos, Governador Valadares
Introdução: Estudos indicam que o Brasil é o maior receptor de descargas atmosféricas
do mundo. Sendo assim, é essencial a instalação de um Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) para amenizar os riscos e aumentar a proteção dos
edifícios. O projeto de SPDA é exigido pelo Corpo de Bombeiros e regulamentado pela
ABNT de acordo com a NBR 5419/2015 e pode ser dimensionado por três métodos: Método
Franklin, Método Gaiola de Faraday e Método da Esfera Fictícia, podendo haver associação
entre estes métodos. Objetivo: Apresentar o conceito de um projeto SPDA, a sua
importância, os seus métodos e ter conhecimento das técnicas mais utilizadas no município
de Governador Valadares – MG. Metodologia: O estudo foi desenvolvido através de
revisão bibliográfica e pesquisa de campo, onde fora consultado um engenheiro eletricista,
proprietário de empresa executora de serviços de SPDA, que forneceu dados referentes
aos métodos utilizados nos projetos SPDA em Governador Valadares. Resultados: O
método Franklin é o mais comum, devido ao baixo custo de implantação, maior
conhecimento do sistema e pelo fato de a cidade possuir mais edificações de pequeno
porte. Já a gaiola de Faraday é a mais utilizada no município, por proteger a estrutura de
raios descendentes, ascendentes e laterais, conforme orientado na norma. Isso pode ser
observado em diversos prédios e galpões onde a empresa executou estes projetos. O
método eletrogeométrico, ou esfera rolante, não é tão comum por ser mais complexa sua
utilização e execução. Conclusão: Cada construção precisa de um método de proteção
contra descargas atmosféricas, sendo necessários cálculos e estudos para definir o
mesmo. Conclui-se que mesmo os projetos indicando com clareza o método a ser utilizado
em cada edificação, nem sempre as empresas fazem a execução corretamente, pois têm
o objetivo de conter gastos, e, consequentemente, o edifício fica desprotegido.
danielqsp@hotmail.com

A Arquitetura Sustentável e a sua relevância na contemporaneidade
Iaminne Rodrigues Pereira, Ivana Cristina Ferreira Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: arquitetura sustentável, poluição ambiental, meio ambiente
Introdução: A Arquitetura Sustentável surgiu por volta dos anos de 1970, cujos pilares
ambiental, social e econômico devem estar concomitantemente presentes. Além disso, tem
como intuito amenizar os impactos causados na construção civil, bem como diminuir o
desperdício de materiais. Anteriormente a este período, havia uma intensa industrialização
que somada ao grande contingente populacional nas cidades, um desenfreado número de
construções, atrelado às novas tecnologias foram responsáveis por ditar a Arquitetura
Moderna e Contemporânea. Porém, isso ocorreu sem um prévio planejamento o que
contribuiu para que várias áreas verdes fossem devastadas, além da poluição ambiental
gerada, queimadas, entre outros. Assim, a Arquitetura Sustentável traz novos paradigmas
com maior ênfase para a vertente ambiental. Objetivo: Analisar a relevância da Arquitetura
Sustentável para que haja menos impacto no meio ambiente. Metodologia: Pesquisa
qualitativa realizada a partir de referências bibliográficas. Resultados: A Arquitetura
Sustentável veio em meio de um sistema de caos para reduzir as intempéries trazidas em
decorrência da acelerada urbanização das cidades como uma solução para amenizá-los. A
proposta dela visa utilizar vários materiais que possam ser reaproveitados desde o início
da obra até o final, bem como o uso de energia renovável como a eólica e dos mares, o uso
de painéis fotovoltaicos, telhados verdes, tijolos feitos de adobe, por exemplo. Conclusão:
A arquitetura sustentável assume uma enorme relevância na atualidade, pois a partir desta
passou a enxergar a necessidade da construção civil como uma ferramenta para gerar
menos índices poluição nas cidades. Também cabe ao poder público fomentar políticas de
conscientização e incentivos para haja construções de forma limpa e sustentável.
iaminnerarq@gmail.com

A importância dos títulos de crédito na contemporaneidade
Iasminne Rodrigues Pereira, Denise Alves Rodrigues, Milena Christina Martins Vidal Victor
Ceccato Penha, Helberty Vinicios Coelho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Tttulos de crédito, cédulas e notas de créditos, relevância nas relações
comerciais
Introdução: O mercado financeiro é determinado pelos anseios sociais. Vive-se em um
contexto sociocultural e econômico cuja competitividade exacerbada e o crescimento
desenfreado da rede tecnológica contribui para a modernização dos produtos, pela
prestação de serviço com qualidade, agilidade e estabelecem as interações de confiança
entre o credor e o cliente. As cédulas de crédito surgiram na Idade Média, no cenário das
Grandes Navegações e no decorrer do tempo as cártulas tiveram que acompanhar as
evoluções do sistema cambiário. Objetivo: Nesse contexto, o presente trabalho visa
apresentar a relevância deste instituto econômico nas relações mercadológicas até os dias
atuais. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em doutrinas qualitativas e
teve o amparo da legislação brasileira. Resultados: Aponta-se como resultado que os
títulos de crédito são empregados de forma ampla na economia mundial, pois possibilita a
mobilidade do capital de forma rápida e segura. Além disso, dada a sua característica na
conjuntura da globalização, este instituto propicia um largo acesso por parte dos usuários
que conectados em suas redes, contribuem para a formação de uma ampla teia de
comunicações, importações e exportações em todo o globo. Conclusão: Conclui-se que
em face da tecnologia, a compra pela internet torna-se cada vez mais comum na vida das
pessoas, visto que são encurtadas as fronteiras e permite a aquisição de mercadorias
produzidas em vários países. Assim, a humanidade caminha para a constante evolução
nas formas de circulação de capital, emprego de tecnologia, mão de obra, insumos e
geração de renda. Portanto, compreender o instituto das cédulas de crédito e sua relevância
para o mercado atual significa acompanhar as tendências e as necessidades comerciais.
iasminnerp@gmail.com

A responsabilidade civil decorrente de contrato de transporte de produtos perigosos
diante de dano ambiental
Victor Ceccato Penha, Denise Alves Rodrigues, Iasminne Rodrigues Pereira, Milena
Christina Martins Vidal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: transporte de cargas perigosas, contratos, responsabilidade, dano
ambiental
Introdução: Acidentes envolvendo o transporte de produtos perigosos chocam a sociedade
todos os dias, seja por sua elevada ocorrência ou por seu imenso grau de destruição. Nesse
sentido, o contrato aparece para regular o assunto, evitando ou amenizando danos ao meio
ambiente, já que a manutenção deste proporciona qualidade de vida à população.
Objetivos: Essa pesquisa objetivou descobrir qual é a responsabilidade civil desse
transportador de produtos perigosos frente ao dano ambiental, já que essa espécie de
responsabilidade reflete diretamente no grau de proteção ambiental contra eventuais
danos. Metodologias: Realizou-se uma pesquisa exploratória em material bibliográfico,
além de uma análise documental. Assim, num primeiro momento encontrou-se respaldo
teórico nas obras de Carlos Roberto Gonçalves (2015), Maria Helena Diniz (2015) e Silvio
de Salvo Venosa (2001) que abordam de forma brilhante a questão dos contratos.
Posteriormente, analisou-se o Boletim de Ocorrência nº B4756-2014-0004371 e o TAC Nº
0313.15.000043-5 de um acidente envolvendo transporte de carga perigosa no Morro da
Usipa, em Ipatinga/MG. Resultados: Descobriu-se que a responsabilidade do
transportador é objetiva, pois não há de ser constatada sua culpa, devendo-se priorizar a
proteção/restauração do meio ambiente ao invés de procurar um culpado pela destruição
ambiental. Entretanto, após análise do caso concreto, percebeu-se também possibilidade
da presença da responsabilidade subjetiva, além da Penal. Conclusão: Conclui-se que a
responsabilidade imputada ao transportador é objetiva, se mostrando essencialmente
importante para o transporte de cargas perigosas, uma vez que o manejo de produtos
perigosos requer os devidos cuidados para que acidentes como esse no Morro da
Usipa/Ipatinga possa ser evitado. Além disso, os institutos da responsabilidade e validade

nesses contratos são importantes mecanismos para coibir, reduzir ou conter possíveis
danos ambientais.
victor_penha22@hotmail.com

Danos ambientais a partir dos incêndios ocorridos no Pico do Ibituruna, em
Governador Valadares – MG
Ágatha Rodrigues Costa Santos, Lorena Emerick Eller, Edileila Maria Leite Portes, Ivana
Cristina Ferreira Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: espaço, ambiente, natureza, extinção, incêndio
Introdução: O Pico do Ibituruna é uma das maravilhosas criações da natureza, patrimônio
natural de preservação. Habitado por diversas espécies de aves e mamíferos, possui
cachoeiras e nascentes sendo portador, dessa forma, de uma exuberante fauna e flora.
Nesse sentido, um simples descuido por parte dos usuários ou mesmo um acidente, pode
causar a destruição desse espaço. Um dos principais problemas ambientais ocorridos na
cidade de Governador Valadares, são os incêndios que ocorrem, frequentemente, no Pico
do Ibituruna. Sabe-se que uma pequena queimada pode se espalhar e afetar uma grande
área do Pico e gerar graves problemas, tais como o desmatamento, a extinção de algumas
espécies de animais, a redução dos recursos hídricos e a fuga de animais para o perímetro
urbano. Objetivo: Estudar e refletir sobre os danos ambientais decorrentes dos incêndios
ocorridos no Pico da Ibituruna. Metodologia: Pesquisa bibliográfica a partir dos sites: Aos
Olhos da Ibituruna (2014), O tempo (2013) e G1 Vales de Minas (2013) e das aulas da
disciplina Controle Ambiental no curso de Arquitetura e Urbanismo, seguida da análise dos
resultados observados. Resultados: Os danos causados pelos incêndios geram a
destruição de nascentes, diminuição do lençol freático, desmatamento, morte e a incidência
de animais na área urbana. Conclusão: Podemos concluir que deve haver uma
conscientização da população no que diz respeito à mudança dos hábitos no sentido de
preservar a fauna e flora do Pico do Ibituruna. Assim, com a preservação da fauna e da
flora deste espaço, melhora-se a qualidade de vida dos usuários além de garantir a
apreciação do mesmo pelos moradores e turistas.
agatha-rodrigues@hotmail.com

Direito a moradia e a ocupação irregular de área de preservação permanente urbana:
um estudo do conflito de interesses que se estabelece no bairro Recanto Verde no
município de Timóteo/MG
Célia Cristina da Costa Martins, Maria Bousada Peçanha
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: conflito ambiental-territorial, políticas públicas urbanísticas, colisão de
direitos fundamentais
Introdução: Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU 2014), mais da
metade da população mundial vive nas cidades. No Brasil, é de quase 85%, (IBGE 2010).
Para PINHEIRO (2010), a rápida urbanização não foi acompanhada de políticas públicas
de desenvolvimento urbano, contribuído para uma segregação espacial urbana e registros
de invasões, como a ocorrida em 2016 em Timóteo/MG, na APP do bairro Recanto Verde.
Com população de 87.547 habitantes (IBGE 2015), o Município de Timóteo possui área de
144.381 km2, sendo 47% ocupada pelo Parque Estadual do Rio Doce, 36% ocupado pela
Siderúrgica Aperam e outros 16% pertencentes ao poder público e a particulares,
contribuindo para ocupações desordenadas. Lado outro, a moradia digna e o meio
ambiente saudável são direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988,
revelando um conflito de normas. Dentro deste contexto, o presente estudo visa identificar
as medidas adotadas pelo poder público na solução do caso. Objetivos: Analisar a
aplicabilidade das regras de ponderação e proporcionalidade dos direitos fundamentais de
moradia digna e meio ambiente saudável na solução do conflito existente na área de
preservação permanente do bairro Recanto Verde, em Timóteo/MG, decorrente da invasão
de indivíduos no local com intuito de habitação. Metodologia: Revisão bibliográfica, análise
da legislação, de jurisprudências, de dados dos departamentos municipais de Meio
Ambiente e Assistência Social. Resultados: A presença da Siderurgia Aperam foi
determinante para a organização espacial do urbano em Timóteo/MG que, pelas suas
peculiaridades dificulta a implantação de políticas públicas de moraria no município,
refletindo em invasões de áreas particulares e públicas, resultando num conflito de direitos
fundamentais cuja solução está na regra da ponderação acerca da prevalência de um deles.
Conclusão: O planejamento urbanístico possibilita um meio ambiente saudável e

qualidade de vida à população, porém a solução jurídica do caso em estudo reside na
aplicação das regras de ponderação e proporcionalidade dos direitos fundamentais,
contudo a opção pela permanência dos invasores no local, abre precedente e não
simboliza, por si só a garantia ao direito de moradia.

Identificação dos impactos provocados na vida de uma comunidade pesqueira da
cidade de Governador Valadares após o rompimento da Barragem de Fundão
Fernando Alves Fernandes; Haruf Salmen Espíndola
Universidade Vale de Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: rio Doce, desastre ambiental, pescadores artesanais
Introdução: A preocupação com os desastres é um dos temas mais importantes da
atualidade e ao longo dos anos tem surgido a tendência e necessidade de se estudar aquilo
que tange às questões ambientais. Alguns temas possuem uma maior necessidade de
serem abordados do que outros, a exemplo da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, quando em
2015 sofreu danos irreparáveis com o maior desastre ambiental já ocorrido no Brasil e um
dos maiores do mundo, ocasionado após o rompimento da barragem de armazenamento
de rejeitos de Fundão, em Mariana – MG, de propriedade da mineradora Samarco,
subsidiária da Vale/BHP Billiton. Diante desses fatores, surgiu à necessidade de pesquisar
a temática relacionada aos impactos, sejam eles sociais, culturais, econômicos ou
ambientais, acerca da bacia e sua população. Os profissionais de pesca artesanal foram
veementemente afetados pelo desastre, mas ainda assim, não foram objetos de estudos
acerca desse tema. Objetivo: Identificar os impactos provocados pelo rompimento da
barragem de Fundão na vida de uma determinada comunidade, predominantemente, de
pescadores que usufruíam do Rio Doce antecedente ao desastre provocado pela
mineradora Samarco/Vale/BHP. Metodologia: A fim de atingir o principal objetivo da
pesquisa será feito o recolhimento de informações pertinentes ao estudo que consiste em
analisar a vida desses pescadores antes e depois da ocorrência do desastre. Deste modo,
serão realizadas visitas às residências destes pescadores, caso seja possível, não somente
em Governador Valadares bem como em outras localidades abrangidas pela “Colônia de
Pescadores e Pescadoras Z-19 do Leste Mineiro”, ou encontros previamente marcados na
sede para realização de entrevistas narrativas com perguntas previamente definidas, e
também, aplicação de um questionário socioeconômico para caracterizar o perfil da
amostra estudada e realização de uma pesquisa documental juntamente com os materiais
registrados pela colônia. A pesquisa pode ser classificada em: pesquisa bibliográfica,
pesquisa de campo e levantamento; pesquisa qualitativa; pesquisa descritivo-exploratória.

Resultados: Pelo fato da pesquisa estar em andamento para compor a dissertação de
mestrado do autor, os resultados ainda não foram finalizados. Ainda assim, foi possível
observar uma mudança significativa na rotina destes profissionais que agora pescam
majoritariamente nos afluentes do rio Doce e grandes lagos da região, e recebem subsídio
por parte da mineradora. Conclusão: Não foram encontradas na literatura pesquisas
específicas que correlacionam o desastre do rompimento da barragem de Fundão com os
impactos provocados na vida de pescadores artesanais da bacia do Rio Doce, sendo assim
é possível identificar a necessidade de pesquisas principalmente após o desastre. Deste
modo, conclui-se que além dos possíveis benefícios e contribuições que podem ser gerados
para a comunidade em estudo, o trabalho poderá auxiliar a comunidade acadêmica que
queira se fundamentar na pesquisa ou atribuir novos estudos. Apoio: UNIVALE.
fernandesfernando90@hotmail.com

Levantamento preliminar de conteúdos sobre o desastre ambiental do rio Doce
Giovanni Tavares Neves, Isabela Neto da Silva Paes, Keren Christine Marques Cupertino,
Thiago Martins Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: desastre ambiental, rio Doce, barragem de Fundão
Introdução: A barragem de rejeitos de Fundão, de responsabilidade da mineradora
Samarco/Vale-BHP,

rompeu-se

no

dia

5

de

novembro

de

2015,

despejando

aproximadamente 55.000.000 m³ de rejeitos de mineração na calha do rio Doce, alterando
consideravelmente o modo de vida das pessoas, da fauna e da flora da bacia hidrográfica
do rio Doce. O rompimento da barragem é considerado o maior desastre ambiental do Brasil
e o pior do mundo envolvendo barragens de rejeitos e este fato tem mobilizado diversos
trabalhos em várias instituições do País. Objetivo: Levantar conteúdos sobre o desastre
ambiental do rio Doce, apresentados em portais governamentais e não-governamentais, no
período de novembro de 2015 a maio de 2017. Metodologia: Foram levantados conteúdos
nos portais do ministério público, dos órgãos ambientais e das universidades federais dos
estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além do acervo digital Rio Doce Vivo, criado
neste contexto. As buscas foram feitas por meio das palavras-chave: rio Doce, bacia
hidrográfica do rio Doce, desastre ambiental, Samarco, barragem de Fundão, e Mariana.
Resultados: Foram encontrados relatórios, estudos, laudos técnicos, processos judiciais,
ações dos órgãos, boletins de monitoramento da qualidade da água, reportagens e
entrevistas sobre o desastre. Observou-se a diminuição gradativa do número de produções,
a partir do segundo semestre pós-desastre. No entanto, a criação do Observatório
Interinstitucional Mariana-Rio Doce, em setembro de 2016, fruto da parceria entre a UFOP,
UFMG e UFES, aponta para a promissora produção de trabalhos técnico-científicos sobre
o assunto, no âmbito da academia. Conclusão: A leitura inicial dos documentos levantados
indica a necessidade de pesquisas sobre o desastre, especialmente as que visem o
aprofundamento das questões que geram insegurança na população da bacia. Acredita-se
que tais estudos contribuiriam para a qualificação das informações disponíveis e para a
manutenção do assunto na pauta dos trabalhos relacionados ao desastre. Apoio: CNPq,
FAPEMIG e UNIVALE/FPF. giovannitneves@gmail.com

Mapeamento da produção acadêmica sobre o desastre ambiental da Samarco e a
indenização requerida pelos atingidos
Carlaila Ramos Marinho, Renata Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: dano moral, desastre em Mariana, responsabilidade civil
Introdução: O desastre ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de Fundão em
05 de novembro de 2015, no Município de Mariana foi considerado o maior desastre
ambiental do Brasil, haja vista que ocasionou 19 mortes e liberou aproximadamente 50
milhões de metros cúbicos de resíduos de minério que arrastados até o Rio Doce
atravessaram mais de 600 km até o litoral do Espírito Santo, atingindo inúmeras pessoas
que ficaram impossibilitadas de utilizarem a água em todos os seus aspectos, sucedendo
assim várias ações judiciais com fito indenizatório.Objetivo: Realizar o mapeamento da
produção acadêmica sobre o desastre ambiental, a indenização requerida pelos atingidos
e a responsabilidade civil das empresas envolvidas, coletando artigos disponibilizados em
portais de pesquisa, concentrando-se, quanto à data de publicação destes, nos últimos dez
anos. Metodologia: Foram realizadas buscas de artigos nos portais da Scientific Eletronic
Library Online – SCIELO e Google acadêmico, utilizando-se as palavras-chave: dano moral,
desastre em Mariana, responsabilidade civil. Resultados: A análise deste tema contida
nestes 8 (oito) artigos mapeados, nos leva uma necessária pesquisa sobre o dever de
indenizar o indivíduo atingido por essa tragédia e a responsabilidade civil das empresas,
Samarco, BHP Billiton e Vale, fazendo uma análise sobre a culpa em cada uma delas.
Conclusão: O levantamento bibliográfico e crítico sobre o desastre ambiental e suas
indenizações ocorridas, nada mais é, uma maneira de subsidiar a produção acadêmica,
cuja finalidade do pesquisador, é buscar conhecimento sobre todos os aspectos de tudo
que já foi produzido sobre o tema, contribuindo assim para estudos futuros. Apoio:
UNIVALE.
carlaila@yahoo.com.br

Monitoramento de mercúrio em peixes
Jacqueline Míriam Maciel Junqueira, Thomas Werner Jeffré
Palavras-chave: mercúrio em peixes, território, segurança alimentar e nutricional
Introdução: O território da bacia do Rio Doce, desde 2015, vem sofrendo consequências
do desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão no distrito de
Bento Rodrigues, de propriedade da Samarco. Objetivo: Buscar informações sobre o
monitoramento de mercúrio em peixes de rios e sobre o potencial de risco humano do
consumo de peixes com alguma concentração de mercúrio. Metodologia: A modalidade
metodológica utilizada foi pesquisa bibliográfica. Para identificar os artigos sobre o
monitoramento da presença de mercúrio em peixes, recorremos ao banco de publicações
periódicas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O
procedimento de busca nesse banco percorreu o seguinte caminho: assunto, palavras
chaves, período base para a pesquisa. Na pré-análise, procedeu-se com a leitura do título,
do resumo e das palavras-chave de cada um dos trabalhos. O critério para selecionar os
trabalhos foi o de que os mesmos estivessem de alguma forma, relacionados com a nossa
investigação. Resultados: Esta análise resultou na identificação de doze trabalhos que
abordavam a presença de mercúrio em algumas espécies de peixe, sendo que um tratou
sobre o método de detecção e onze abordaram sobre a adequação para consumo humano,
destes, dois identificaram pescados em São Paulo com teores de mercúrio total inferior ao
limite de 0,5 mg/kg estabelecido pela legislação brasileira e outros três aprofundaram na
analise dos efeitos adversos para saúde humana. Conclusão: O rompimento da barragem
de Fundão, comprometeu o território de toda a bacia do Rio Doce, no entanto, não foram
encontrados estudos sobre a presença de mercúrio em peixes nesta região e pode-se
assim inferir que há necessidade de estudo interdisciplinar, com abordagem socioambiental
territorializada de forma a contribuir com informações para a população em defesa de seus
direitos.

No campo com o Zika
Sânia Mayra Lopes Braz, Sandra Nicoli, Sueli Siqueira
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Zika Vírus, Governador Valadares, situação financeira
Introdução: Com base nos dados da pesquisa “Demografia da exceção: intenções
reprodutivas e migração em um contexto de Zika Vírus e desastres socioambientais” buscase, observar a prevalência dos casos de acordo com a condição econômica. A localidade
do estudo é Governador Valadares/MG, município que apresenta um dos maiores índices
de prevalência de infecção por Zika Vírus, onde a falta de medidas efetivas é um dos
maiores motivos da endemia. Objetivo: Verificar, a partir de dados preliminares se há uma
classe social mais afetada pelo Zika Vírus. Metodologia: Pesquisa quantitativa com
sujeitos selecionados através da técnica bola de neve utilizando entrevista formal. Como
se trata de um estudo em andamento, foram selecionados 50 indivíduos infectados e
diagnosticado em uma unidade de saúde. A partir de parâmetros sócio demográficos (grau
de instrução, moradia e acesso a bens de consumo duráveis), localização do domicílio e
grau de escolaridade procedeu-se a correlação das variáveis classe social e incidência de
casos. Resultados: Os resultados preliminares permitem considerar que o Zika Vírus está
presente em todas as classes sociais, pois o Aedes aegypti circula em todo o território
independente de fatores econômicos. Contudo, há uma maior prevalência nas classes mais
baixas. O principal fator dessa prevalência está relacionado aos cuidados preventivos como
o uso de repelentes e eliminação de focos do mosquito em locais que as pessoas circulam.
Conclusão: Destaca-se que a coleta de dados foi num período de alta ocorrência de surtos
epidemiológicos de zika vírus, febre amarela e chikungunya. Pode-se afirmar que tanto nos
bairros considerados classe alta quanto nos de classe baixa as pessoas estão sendo
diagnosticadas com essa doença infecciosa, demonstrando que a epidemia atinge a
população num geral, independente da condição financeira, contudo o uso de medidas
preventivas como repelente, uso telas nas janelas são mais acessíveis àqueles com maior
poder aquisitivo. Apoio: CNPq, FAPEMIG e UNIVALE.
saniamayralopesbraz@gmail.com

O conceito de “envirotechnical regime” aplicado ao território da mineração em Minas
Gerais
Iesmy Elisa Gomes Mifarreg, Natália Moreira Ferreira, Haruf Salmen Espindola
Palavras-chave: envirotechnical regime, mineração, Ministério Público, desastre da
Samarco
Introdução:Parte-se do entendimento da não separação entre cultura e ambiente, mas de
um envirotechnical que dá origem à paisagem hibrida de cultura e natureza pela mediação
da técnica/tecnologia, estando apresente as relações de poder. Daí surge o conceito de
envirotechnical regime, ou seja, séries contraditórias de regulamentações organizadas em
torno de instituições, pessoas, ideologias, tecnologias e paisagens que, juntas, definem,
justificam, constroem e mantêm um envirotechnical system, tal como o território da
mineração em Minas Gerais. Esse estudo foca na atuação do Ministério Público (MP) como
mediador dos conflitos existente no envirotechnical regime do território da mineração, em
especial a partir do Desastre da Samarco, de 5 de novembro de 2015. Objetivos:
Relacionar o conceito “envirotechnical regime” com a atuação do MP antes e depois do
Desastre da Samarco. Metodologia: Revisão bibliográfica e análise documental, para
examinar a atuação do MP no envirotechnical regime do território da mineração.
Resultados: O conceito de envirotechnical regime se mostra útil para compreender as
contradições, particularmente nas questões que afetam os múltiplos territórios sobrepostos
pelo território da mineração. É chave para a discussão entre os diferentes regimes em
disputa: jurídico estatal, regime de preços, regime tributário, direitos das comunidades
locais, entre outros. Em 2013 houve intervenção do MP, mas sem eficácia.Em 5 de
novembro de 2015 ocorre o desastre. Aguça o conflito em torno do envirotechnical regime,
pela entrada em cena de múltiplos territórios atingidos. No contexto, o MP exerce a
mediação na defesa dos atingidos. Conclusão: O conceito se mostrou operacional,
fazendo sobressair o papel central do MP para que os danos sejam ressarcidos e para a
prevenção da ocorrência de novos acidentes. Apoio: FAPEMIG, UNIVALE.
lisamifarreg2@gmail.com

Respostas morfológicas em plantas jovens de coentro Erigium foetidium L.
cultivadas na presença de cádmio, níquel, zinco e alumínio
Amanda Adir de Oliveira Serafim, Flávio de Lacerda Costa, Gracilene Félix Alves, Ivana
Cristina Ferreira Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Metal Pesado; Alterações Morfofisiológicas; Fitorremediação.
Introdução: Metais, em pequenas concentrações, constituem-se nutrientes essenciais ao
desenvolvimento dos vegetais. Já em altas concentrações tornam-se perigosos, pois
contaminam ao serem introduzidos na cadeia alimentar. Com o acidente da Samarco, em
novembro de 2015 em Minas Gerais, o Rio Doce teve sua composição alterada com a
contaminação, por metais pesados, proveniente do rompimento da barragem de rejeitos. A
presença de metais pesados, dependendo da dose e constituição química, podem afetar
qualquer ser vivo. No entanto, alguns vegetais desenvolveram mecanismos de tolerância
associada a capacidade de degradar, extrair, conter ou imobilizar íons metálicos, podendo
ser utilizadas como fitorremediadoras. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o
efeito de diferentes concentrações de Cádmio (Cd), Níquel (Ni), Zinco (Zn) e Alumínio (Al)
sobre aspectos morfológicos do coentro, Erigium foetidium L., cultivadas no Horto Botânico
da UNIVALE. Metologia: O experimento se deu pelo processo hidropônico, onde as plantas
jovens foram transplantadas para vasos com areia lavada. Após 24 horas do transplantio
as plantas receberam solução nutritiva modificada de Bolle-Jones. Em seguida, as plantas
foram submetidas aos tratamentos com metais Cd: 0, 30 e 45 ppm; Ni: 0, 1,7 e 3,3 ppm;
Zn: 0, 16,6 e 25 ppm; e Al: 0, 28 e 48 ppm. Durante o experimento foram feitas observações
para acompanhar a evolução dos sintomas visíveis causados pelos metais. Resultados:
Observou-se sintomas de amarelecimento para o Cd e Zn, clorose para o Ni, necrose e
enrugamento para Cd, Ni, Zn e Al. Sendo que, o Al leva a seca das folhas de forma mais
rápida. Conclusão: Apesar de sintomas de fitotoxicidade para alguns metais, esta espécie
de coentro, está conseguindo sobreviver e acumular quantidades expressivas de metais
pesados. Contudo, novos estudos precisam ser realizados para verificação se a espécie é
acumuladora e caracterizar a finalidade fitorremediadora.
amandaadirserafim@hotmail.com

A curricularização da extensão indissociada do ensino e da pesquisa na prática
docente
Marlene Lima Temponi, Adriana de Oliveira Leite Coelho, Eunice Maria Nazarethe Nonato
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: ensino, pesquisa, extensão, educação transformadora, comunidade
Introdução: A Extensão Universitária como processo acadêmico deve pautar-se no
princípio da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. O Projeto Pedagógico do Curso
deverá assegurar a flexibilização curricular e contemplar metodologias ativas e interativas
que possibilitem a participação do aluno nas ações de Extensão. O pressuposto é que as
ações de extensão adquiram maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de
formação de pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento (Pesquisa). Objetivo:
Subsidiar as reflexões sobre as práticas pedagógicas docentes que propiciem a
curricularização da extensão, por meio do ensino e a pesquisa, com vistas à interação
dialógica da universidade com a sociedade. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, análise
documental da implantação das políticas institucionais e diálogos com professores e alunos
extensionistas. Resultados: A responsabilidade social da Universidade, no que se refere à
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e a comunicação com a
sociedade, reafirma a Extensão Universitária como processo acadêmico indispensável para
o desenvolvimento do espírito crítico dos alunos e a formação profissional pautada na
cidadania. Conclusão: A Curricularização da extensão indissociada ao ensino e a pesquisa
na prática docente constitui um dos desafios da universidade. Nesse novo paradigma o eixo
pedagógico professor aluno deverá ser substituído pelo trinômio: professor, aluno,
comunidade o que requer o protagonismo do aluno no desenvolvimento de competências
profissionais ereconhecer-se como agente de direitos e deveresna transformação social.
Em relação ao trabalho docente, deve sustentar-se em metodologias participativas no
formato pesquisa-ação que priorizem métodos de análise inovadores e a produção
acadêmica a partir das atividades de Extensão, seja no formato de teses, dissertações,
livros, artigos ou de apresentações em eventos e outros produtos artísticos e culturais.

A gestão acadêmica universitária e os impactos no trabalho docente
Marlene Lima Temponi, Kíssila Zacché Lopes Andrade, Lissandra Lopes Coelho Rocha
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: gestão, plano de desenvolvimento institucional, processos acadêmicos,
planejamento, comissão própria de avaliação
Introdução: A gestão acadêmica, tendo como diretriz o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), requer uma opção metodológica sistematizada, o comprometimento de
todos, sobretudo o conhecimento ilibado do PDI e demais ordenamentos da Instituição,
sendo imperioso o planejamento participativo, o monitoramento e avaliação processual,
bem como as ações orientadas pelos resultados das avaliações do curso, das disciplinas e
do trabalho docente. Objetivo: Contribuir com a reflexão sobre o trabalho docente na
gestão dos processos de ensino e aprendizagem por meio de sua vinculação ao PDI,
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), frente aosresultados da avaliação interna realizada
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Metodologia: Pesquisa bibliográfica e análise
documental de processos, avaliações e planos de gestão acadêmica. Resultados: As
lições da experiência de elaborar o Plano Anual de Trabalho da Assessoria de Extensão e
Pós-graduação Lato Sensu da UNIVALE, a partir dos resultados da avaliação do PDI,
impactou nos processos de gestão dessa Assessoria, bem como nas práticas dos
professores de cursos de Pós-graduação Lato Sensu e Cursos de Extensão, os quais são
orientados a vincular os projetos às respectivas dimensões do PDI, contribuindo
efetivamente para fortalecer a organicidade dos processos educacionais.Conclusão:
Compreender os planos de gestão, sobretudo o plano de ensino, como ferramenta de
gestão dos processos de ensino e aprendizagem, integrada ao PDI, PPC e aos resultados
da avaliação da CPA, pressupõe interpretareaplicarosprincípiospedagógicos aos processos
de planejamento e avaliação do ensino e aprendizagem condizentes com uma docência
fundamentada nas teorias educacionais contemporâneas, o que corrobora para consolidar
a finalidade do ensino superior,dando o real sentido ao PDI,de forma a assegurar o
atendimento aos critérios e padrões de qualidade estabelecidospelo Ministério da
Educação para a manutenção da oferta dos cursos autorizados/reconhecidos da Instituição
de Ensino. marlene.temponi@univale.br

A importância da monitoria no processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas de
física I e física II
Waléria Rocha Miranda, Célia Regina Silva Santos Pimenta
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: monitoria voluntária, ensino, física I e física II, engenharia civil, docência
Introdução: A Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) oferece o Programa de Monitoria
Voluntária com o intuito de ajudar e orientar os alunos matriculados nas disciplinas, ao
mesmo tempo em que é oferecida ao aluno monitor a oportunidade de aperfeiçoar seus
conhecimentos e despertar o interesse pela carreira docente. A disciplina de Física I e
Física II é de grande importância para o curso de Engenharia Civil, constituindo a base para
demais disciplinas ao longo do curso. O trabalho de monitoria foi desenvolvido com as
turmas 2016.2 e 2017.1. Objetivos: Ajudar e orientar os discentes em seus estudos,
trabalhos teóricos e/ou práticos. Transmitir e reforçar o conhecimento a respeito do
conteúdo da disciplina aos discentes. Metodologia: Houve um processo seletivo para a
escolha do monitor, de acordo com os critérios estabelecidos pela universidade. Foram
realizados encontros presenciais com a docente responsável pela disciplina para
planejamento e definição dos dias e horários em que seriam ofertados a monitoria para os
discentes. Resultados: O programa de monitoria voluntária foi capaz de proporcionar
experiências com os discentes, tornando-se satisfatório o desempenho dos mesmos nas
disciplinas. Mas, ainda, percebe-se que há uma resistência por parte dos discentes em
participar assiduamente da monitoria, o que não contribui para um bom fortalecimento do
aprendizado. Conclusão: A monitoria na disciplina de Física I e Física II proporcionou ao
monitor a oportunidade de transmitir o conhecimento adquirido, e ao mesmo tempo
vivenciar experiências novas com os discentes e a docente responsável pela disciplina.

As ferramentas Google como estratégias de aprendizagem na formação pedagógica
continuada
Viviane Carvalho Fernandes, Wildma Mesquita Silva, Ariádine Soares de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: ensino superior, formação de professores, ferramentas google.
Introdução: As Tecnologias Digitais de Informação Comunicação (TDIC) têm contribuído
para a expansão das formas de ensino e aprendizagem no ensino superior. Na era da
flexibilização de tempo, espaço faz-se necessário refletir sobre as estratégias de
aprendizagem e como que a tecnologia pode proporcionar mudanças de paradigmas
quanto a práxis. A formação pedagógica continuada, proporciona aos professores um
momento de repensar suas práticas, rever as metodologias e utilizar a tecnologia como
estratégia de ensino. Nesse sentido, o Google vem desenvolvendo várias ferramentas de
cunho pedagógico que servem para subsidiar o trabalho tanto do docente quanto do
discente. Essas ferramentas podem ser utilizadas dentro e fora da sala de aula, por meio
de qualquer dispositivo móvel conectado à internet. Objetivo: Incentivar o uso das
ferramentas do Google como recursos metodológicos para o ensino superior. Metodologia:
Em uma abordagem qualitativa, este estudo ancora-se no campo da formação pedagógica
continuada de professores que atuam nos cursos de Pedagogia e Educação Física. A
proposta metodológica foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica. Resultados: Os
professores, de modo geral, demonstraram que as ferramentas do Google são viáveis e
contribuem para a dinamicidade e praticidade em sala de aula. Visto que têm a
oportunidade de aplicar avaliações por meio de Google Formulário, realizar atividades
utilizando o Google Sala de Aula e o Google Drive como possibilidade de compartilhar
arquivos e editá-los em tempo real. Conclusão: A formação pedagógica continuada com o
uso das ferramentas do Google proporcionou o aperfeiçoamento dos docentes na constante
busca do aprender a aprender, já que eles concebem que o uso das tecnologias pode
favorecer um aprendizado significativo.
gepe@univale.br

Docência no ensino superior: aspectos conceituais e legais
Marlene Lima Temponi, Cristiane Mendes Netto, Renata Greco de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: legislação educacional brasileira, educação a distância, didática
Introdução: As teorias educacionais contemporâneas e o marco regulatório do Sistema
Nacional de Educação têm redimensionado a finalidade do ensino superior. Vive-se uma
acelerada revolução tecnológica, sobretudo no campo das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), que se integra aos processos didáticos. Esse cenário da profissão
docente na educação superior ganha diversos contornos na identidade profissional de
professores e suas concepções sociopolíticas, éticas, didáticas e culturais. Objetivo:
Subsidiar reflexões sobre processos didáticos, papel das TICs no ensino, conceitos teóricos
e marcos regulatórios da educação superior. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e análise
documental de políticas e legislação educacional brasileira. Resultados: Destaca-se a
importância do professor assegurar a articulação de seu trabalho com as políticas públicas e os
marcos regulatórios do sistema federal de ensino, alinhadas às políticas institucionais contidas no
Plano de Desenvolvimento Institucional, no Projeto Pedagógico Institucional e no Projeto
Pedagógico do Curso. No aspecto tecnológico, ressalta-se o domínio de uso das TICs de forma
integrada à educação e a necessidade de formação específica para atuar na modalidade
de Educação a Distância.A didática, campo de os estudos interdisciplinares sobre os
processos de ensino e aprendizagem, favorece aos professores a compreensão de sua
dimensão docente, suas concepções pedagógicas e sua prática. Conclusão: A reflexão
sobre a docência no ensino superior pressupõe conhecimento sobre teorias didáticopedagógicas, fundamentos legais e tecnológicos para a consolidação das práticas nas
diversas modalidades educacionais, alinhadas aos princípios da contextualização, da
interdisciplinaridade e da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Nesse
processo, o professor articula saberes teóricos e práticos e desenvolve habilidades e
competências a fim de consolidar o perfil do egresso nos cursos de graduação. Apoio:
UNIVALE

Experiências de formação docente a partir do estágio supervisionado em EJA
Renata Mendes, Flávia de Oliveira Coelho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: estágio supervisionado, EJA, formação docente
Introdução:A Educação de Jovens e Adultos –EJA desenvolve processos de formação
humana, com vistas a garantir o acesso e permanência de jovens e adultos e o direito à
educação básica, da qual foram privados. Este resumo consiste no relato de experiência
fruto das observações durante o Estágio Supervisionado em EJA, realizado em uma escola
estadual, na cidade de Governador Valadares. Objetivo: O estágio teve por objetivo
conhecer e promover a reflexão sobre os sujeitos da EJA, o funcionamento e organização
desta modalidade de ensino quanto à docência e gestão e ainda desenvolver uma prática
voltada para a valorização destes sujeitos e cidadãos de direitos e deveres. Metodologia:
Amparados pelos estudos pautados numa educação libertadora, a partir das reflexões de
Freire (2013), Pimenta (2005) e Arroyo (2005), adotamos como metodologia a observação
e a entrevista estruturada com os alunos matriculados, com a supervisora e ainda com um
professor, para identificarmos como estes atores percebem as contribuições da EJA a partir
dos lugares que ocupam, apontando também os principais desafios desta modalidade de
ensino. Após a observação, desenvolvemos uma intervenção por meio de uma atividade
prática que consistiu na escrita da auto biografia pelos alunos. Resultados: Os resultados
obtidos foram ao encontro dos artigos estudados, no tocante à realidade do da EJA. A
atividade proposta desencadeou uma motivação entre os alunos pois abordou a
necessidade do autoconhecimento, assim como o papel enquanto cidadão na sociedade,
resultando na valorização dos mesmos e na importância do estudo para alcançarem seus
objetivos, agindo como uma prevenção a uma possível evasão escolar. Conclusão: O
estágio possibilitou uma aproximação com o campo da docência e gestão, ampliando o
olhar sobre as práticas docentes nesta modalidade. Em relação à docência, podemos dizer
que o professor é fundamental não só na formação do conhecimento dos alunos mas
sobretudo na formação humana dos mesmos.
renatamendees22@gmail.com

Mapeamento da produção acadêmica sobre a influência de bolsistas e cotistas na
nota do Enade
Keytiane Iolanda Moura, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação, ensino superior, Enade
Introdução: Os diferentes currículos dos cursos de ensino superior no Brasil, baseiam-se
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) brasileira, tendo como princípio
pedagógico privilegiar o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. O
Exame Nacional de Desempenho de Estudante (Enade) se propõe a aferir o desempenho
dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do curso. Objetivo: Realizar o mapeamento da produção acadêmica sobre a
comparação e a análise das notas obtidas nos Enades das Instituições de Ensino Superior
(IES) públicas e privadas considerando as implicações de cotas e adesão a programas
sociais de bolsas no Programa Universidade para todos (ProUni) eFundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior (Fies), coletando artigos disponibilizados em portais de
pesquisa, concentrando-se, quanto à data de publicação dos artigos, aos últimos dez anos.
Metodologia: Foram realizadas buscas de artigos nos portais da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) e
da Scientific Eletronic Library Online – SCIELO(www.scielo.org), utilizando-se as palavraschave: educação; ensino superior; Enade. Resultados: A partir da análise sistemática dos
resumos dos artigos, identificam-se diversos pesquisadores interessados em compreender
a relação entre cotistas e bolsistas e seu desempenho na realização da prova do Enade.
Percebeu-se que a obtenção de uma boa nota neste exame implica a preocupação de todas
as áreas de conhecimento. Conclusão: Programas como o ProUni, o FIES e as cotas
trazem maior diversidade socioeconômica ao ambiente acadêmico, mas propõem critérios
diferentes entre si para focalizar os grupos beneficiários da política. Contudo, nos estudos
analisados, não existe um resultado que afirma que tal IES obteve nota menor no ENADE
por consequência dos alunos que estudam através de políticas sociais de qualificação.
Apoio: UNIVALE.

Tecnologias integradas às práticas pedagógicas para autoria e colaboração em rede
Cristiane Mendes Netto
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: docência, ensino superior, tecnologias na educação
Introdução: Na contemporaneidade a educação necessita acompanhar a evolução
tecnológica visto a sua missão de preparar as pessoas para aprender ao longo da vida, de
modo que possam intervir, adaptar-se e criar novos cenários para atuação na sociedade.
As tecnologias digitais facilitam a comunicação, o acesso à informação nos diversos
domínios e impõem desafios aos docentes, visto que esses necessitam refletir e elaborar
novos processos metodológicos para auxiliar o desenvolvimento dos seus alunos. Este
contexto enseja uma prática de ensino e aprendizagem de forma colaborativa, com uso de
recursos de comunicação digital, com vistas a estabelecer o protagonismo e a autoria dos
estudantes.Objetivo:

Investigar

recursos

tecnológicos

que

favoreçam

práticas

pedagógicas de autoria e colaboração em rede entre os discentes. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica, com análise documental e testes de uso de recursos tecnológicos que
permitem atividades de autoria e colaboração. Resultados: O estudo possibilitou a
identificação de dez recursos tecnológicos para organização de práticas pedagógicas,
envolvendo: vídeos, áudios, games, mapas mentais, recursos multimídia, comunidades de
aprendizagem, produção colaborativa, portfólio, mostra visual e curadoria. Conclusão:
Constatou-se que a diversidade de recursos tecnológicos viabiliza o desenvolvimento de
práticas pedagógicas de autoria e colaboração em rede. A adoção destas práticas deve ser
precedida de uma análise dos objetivos específicos de aprendizagem a serem
desenvolvidos pelos discentes e uma adequada contextualização. Cabe ao docente a
criatividade e o papel articulador e de mediação no processo educativo. Aos estudantes
faz-se necessário ultrapassar o papel de passivo para tornar-se criativo, crítico, pesquisador
e ativo na construção do seu conhecimento.

Uma experiência prática no ensino de ângulos nos cursos de Engenharia
Ticiano Azevedo Bastos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: docência no ensino superior, material concreto, educação matemática
Introdução: Este artigo consiste em relato de experiência didática do autor a respeito da
disciplina Fundamentos da Matemática, recentemente inserida na matriz curricular dos
primeiros períodos dos cursos de Engenharia da Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE, com o objetivo atenuar as dificuldades relacionadas aos conteúdos que deveriam
ter sido assimilados na educação básica. Objetivo: Promover um ambiente de investigação
e mostrar que a compressão de conteúdos matemáticos se dá de forma satisfatória quando
se utiliza de material concreto. Metodologia: Avaliação diagnóstica realizada através de
questionário; aula expositiva; exercícios em grupo para aplicação do conceito de ângulos
em situações-problemas; aula prática com utilização de material concreto; avaliação
individual. Resultados: Com base nos resultados da avaliação diagnóstica percebeu-se
que 20% dos alunos não sabiam definir ângulos. Entre os demais, 80% compreendiam as
diferenças entre ângulos colaterais, alternos e correspondentes. Após aula expositiva e
aplicação de exercícios verificou-se que 60% dos alunos ainda não tinham assimilado os
conceitos. Com o desenvolvimento da atividade prática com material concreto, em nova
lista de exercícios, constatou-se que 90% dos alunos alcançaram um resultado satisfatório.
Ao final do semestre, em avaliação teórica individual 85% dos alunos acertaram as
questões relacionadas aos ângulos. Conclusão: Com base nos resultados apresentados,
percebe-se que, quando se trabalha com material concreto, os alunos, mesmo da educação
superior, compreendem melhor os conteúdos apresentados. Percebe-se ainda grande
necessidade de abordar conteúdos matemáticos básicos no ensino superior devido às
deficiências relacionadas à aprendizagem e ao nível de abstração dos alunos no início do
curso, para as quais propõe-se atividades práticas com material concreto.
ticianogvmg@gmail.com

A horta escolar como prática de educação ambiental
Letícia da Rocha Oliveira, Nayara Rocha Alves, Bárbara Gonçalves Pereira, Érica Júlio da
Silva, Monique Linhares Costa Pinheiro, Márcia Machado de Oliveira, Thiago Martins
Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Práticas conservacionistas no ambiente escolar horta escolar; prática pedagógica;
educação ambiental
Introdução: A horta escolar é uma prática de educação ambiental comum em escolas de
ensino fundamental. Além de possibilitar a aprendizagem sobre as hortaliças e as técnicas
para o cultivo em pequenos espaços, a horta escolar também promove a interação dos
estudantes, entre si e com o ambiente, além da formação de hábitos alimentares saudáveis.
Esta prática está sendo realizada na Escola Municipal Vereador João Dornellas, no
contexto do Pibid Pedagogia/Educação Ambiental. Objetivo: Descrever a prática da horta
escolar na Escola Municipal Vereador João Dornellas. Metodologia: O trabalho teve início
no segundo semestre de 2016, com a participação dos bolsistas no workshop “Horta e
Saúde: técnicas para o cultivo de hortaliças em pequenos espaços” e na oficina
“Preparação de solo para o plantio de sementes”, promovidos pelos cursos de Agronomia
e Agronegócio da Univale. Na escola, os bolsistas desenvolveram um trabalho de educação
ambiental por meio de cartazes, vídeos e rodas de conversas, para levantar os
conhecimentos prévios dos estudantes do 3º Ciclo da Infância (CI) e apresentar novos
conceitos sobre o assunto. Os estudantes da escola participaram da construção da horta,
fazendo a decoração e a semeadura. Resultados: Percebeu-se que os estudantes se
interessaram pela proposta. A colheita não aconteceu da forma esperada. Algumas
eventualidades contribuíram para a conscientização e reflexão sobre o cultivo das hortaliças
e surgiu a ideia de se fazer um “suco verde”, com couve, limão e laranja, para demonstrar
o consumo da couve. Conclusão: Conclui-se que a prática da horta escolar tem sido
importante na interação e na aprendizagem dos estudantes do 3º CI sobre a origem das
hortaliças e na conscientização para uma alimentação saudável. Contudo, a reflexão da
experiência vivenciada até aqui aponta a necessidade de um replanejamento da prática
para o segundo semestre de 2017, visando à obtenção de melhores resultados. Apoio:

PIBID/CAPES.
leticiarcholli@gmail.com

Análise curricular: abordagens da Educação Ambiental para a EJA
Keren Christine Marques Cupertino, Renata Greco de Oliveira, Thiago Martins Santos,
Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: educação ambiental, EJA, currículo
Introdução: A participação no projeto “Relação com o saber e educação ambiental: uma
pesquisa com estudantes em tempo integral” e o concomitante curso da disciplina
Educação de Jovens e Adultos (EJA), na graduação em Pedagogia, trouxeram uma
inquietação sobre como a temática Educação Ambiental é trabalhada na EJA. Ou seja, qual
a proposta curricular e quais as abordagens da formação sobre questões ambientais se
destinam a este público? Objetivo: Analisar as abordagens da Educação Ambiental para a
EJA presentes na “Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos: Segundo
Segmento do Ensino Fundamental” (MEC/2002). Metodologia: Foram realizadas leituras
iniciais sobre a EJA e a Educação Ambiental que se constituíram em referencial teórico
para a análise do documento oficial do MEC para a Educação de Jovens e Adultos. Moacir
Gadotti e Miguel Arroyo foram os principais autores para discutir a EJA e Lucie Sauvé a
principal autora para pensar as abordagens da Educação Ambiental. Resultados: Ainda
em andamento, os primeiros resultados da análise apontam para uma perspectiva crítica
social, uma corrente da Educação Ambiental que traz para os estudantes da EJA
possibilidades de reflexão sobre o meio ambiente como campo de luta pela transformação
e emancipação social, superando a visão naturalista, que entende o ambiente
simplesmente como natureza. A corrente crítica social está muitas vezes atrelada à corrente
práxica, que objetiva trabalhar a reflexão e a ação mutuamente. Foram encontradas outras
correntes compondo a proposta curricular, mas não tão evidentes quanto a práxica e a
crítica social. Conclusão: O estudo em andamento não tem fim em si, mas constitui-se
como ponto de partida para pensar propostas contextualizadas e específicas de Educação
Ambiental para a EJA. As respostas aqui obtidas são parciais, mas já abrem caminhos para
outros questionamentos sobre a Educação Ambiental para a Educação de Jovens e
Adultos. Apoio: CNPq, FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
kerencupertino@gmail.com

A percepção ambiental nos campos da Psicologia e da Educação
Keren Christine Marques Cupertino, Giovanni Tavares Neves, Isabela Neto da Silva Paes,
Eliene Nery Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: percepção ambiental, psicologia ambiental, educação ambiental
Introdução: O termo “percepção” compreende o ato ou efeito de perceber; indica uma
combinação de sentidos no reconhecimento de um objeto, sensação, intuição, ideia,
imagem, representação intelectual. Estuda-se a percepção ambiental numa tentativa de
elucidar o mundo que nos rodeia.Objetivos: Refletir sobre a inserção da temática
percepção ambiental nos campos da Psicologia e da Educação. Metodologia: O estudo
consiste em uma pesquisa bibliográfica utilizando-se com referência a biblioteca eletrônica
SciELO – Scientific Eletronic Library Online, em autoresque têm como objeto de
investigação a Psicologia Ambiental, a Educação Ambiental e a Percepção Ambiental.
Resultados: Os resultados preliminares apontam que o campo da Psicologia Ambiental
consolidou o interesse dos estudos em percepção a partir da década de 1960. Sobre os
estudos da percepção ambiental, os autores apontam vertentes teóricas nos trabalhos de
caráter intervencionista, de caráter interpretativo e de caráter educacional, nos quais a
percepção é parte do processo de construção de conhecimentos e de valores. Os estudos
da percepção ambiental na Educação Ambiental têm como foco a formação de
conhecimentos, sistema de valores, ensino de classes populares e percepção de riscos
ambientais. Conclusão: Os estudos sobre percepção ambiental na Psicologia e na
Educação são recentes, se comparados a outros campos do conhecimento, como a
Geografia, por exemplo. Dados os seus objetivos, a percepção ambiental se apresenta
como um profícuo tema integrador dos campos da Psicologia e da Educação. Apoio:
CNPq, FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
kerencupertino@gmail.com

Aula passeio no entorno da escola: práticas da educação básica e da formação de
professores
Gleicy Mangabeira Santos Assis, Mariane de Souza Marques, Priscila de Araújo Santos,
Eliene Nery Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: práticas educativas, aula passeio, formação docente,
Introdução: Este trabalho apresenta-se como um relato de experiência de práticas
educativas vivenciadas por estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia, no âmbito
do Projeto institucional “Educação e Docências em Tempo Integral: Territórios educativos”
que integra o PIBID da Universidade Vale do Rio Doce. As práticas foram desenvolvidas
em uma escola da rede municipal de Governador Valadares (MG), no período de fevereiro
a abril de 2017. Objetivo: refletir sobre práticas educativas desenvolvidas como atividades
de formação inicial no exercício da docência. Metodologia: a aula-passeio foi introduzida
como proposta de construção da cartografia da escola, inserindo-se no conteúdo de
geografia, no formato de oficina com quatro momentos: preparação, ação, desdobramentos
e avaliação.Participaram das atividades, duas turmas do segundo ano do Ensino
Fundamental, trinta e quatro alunos, na faixa etária de sete/oito anos, duas professoras das
classes e três estudantes bolsistas do PIBID. Fez-se registros por meio defotografias e
desenhos, publicados no formato Mural e slides. Resultados: os alunos mostraram
conhecimentos esaberes sobre o espaço vivido, as ruas, as casas e seusmoradores e
instituições da comunidade. O passeio foi realizado em clima descontraído, dinâmico
favorecendo as relações interpessoais e a aprendizagem. Para os estudantes bolsistas, o
registro desta prática educativa, como ação formativa reflexiva, possibilitou a escrita de um
artigo. Conclusão: A aula passeio como metodologia, contempla o letramento em suas
múltiplas linguagens, torna o aprendizado significativo, desenvolve atitudes de valorização
e respeito com a comunidade. Considera-se que o registro das práticas educativas
articulam o processo de reflexão e é também, uma forma de sistematizar as práticas que
são da Educação Básica e da formação de professores. Apoio:CAPES/Pibid.
gleicy_mangabeira10@hotmail.com

Educação ambiental e o combate a problemas de saúde pública
Marta Medeiros Grossi, Ariana Pinheiro Caldas, Giovanna Vianna Pereira de Oliveira,
Sabrina Gardênia Martins Berto
Palavras-chave: educação ambiental, saúde pública, dengue
Introdução: A educação ambiental é um processo em que a sociedade constrói valores e
conhecimentos acerca da conservação do meio ambiente, pois ela está diretamente ligada
à noções básicas para a vida humana, como saúde pública e qualidade de vida. Dessa
forma, ela passa a ser fundamental para o combate e prevenção de doenças, como a
dengue. Objetivo: Analisar a relação da educação ambiental e saúde no combate à
doenças consideradas problemas de saúde pública, com enfoque na dengue.
Metodologia: Análise de artigos científicos, de 2006 a 2016, através da plataforma do
Scielo, com abordagem na relação entre educação ambiental e aspectos da saúde, em
textos na íntegra e resumos, com busca no português. Resultado: A partir da pesquisa
realizada, com quatro artigos sobre o tema, foi possível observar que o comportamento do
homem diante da natureza influencia diretamente na manifestação de doenças como a
dengue, se tornando de suma importância a educação ambiental permanente para a
comunidade como um todo. A eliminação de criadouros em potencial para a proliferação do
Aedes aegypti, principalmente fontes de água parada, além de uma ação de promoção da
saúde, também é educação ambiental, uma vez que meio ambiente e saúde estão
interligados e são interdependentes, se afetando mutualmente. Por isso, se faz necessário
a atuação de agentes de saúde e de controle à endemias, explicitando que ações negativas
sobre o ambiente contribui para o aumento da manifestação da doença. Conclusão: A
partir dos dados pesquisados, foi possível observar que a saúde e a educação em meio
ambiente precisam estar interligadas, uma vez que o combate à dengue necessita de
continuidade e um desequilíbrio dessa associação pode agravar os problemas já existentes.
Portanto, as noções de educação ambiental precisam ser claras e de fácil acesso para
todos. Apoio: UNIVALE.
martamedeirosgrossi@gmail.com

Juri Simulado como prática educacional na formação do Engenheiro Civil e
Ambiental
Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Sarah Louback Reis da Cunha, Renata
Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: formação profissional, engenharia, ensino superior, trabalho em equipe,
interdisciplinaridade
Introdução: Atividades que proporcionam um processo ativo de aprendizagem têm se
destacado por seu sucesso na contribuição para a formação de profissionais no ensino
superior. O júri simulado pode levar estudantes à análise e avaliação de um fato proposto
com objetividade e realismo, à crítica de uma situação e à dinamização do grupo para
estudar profundamente um tema central. Objetivos: Analisar a experiência de um Juri
Simulado sobre impactos provenientes de barragens, realizada com estudantes do sétimo
período do curso superior de Engenharia Civil e Ambiental. Metodologia: A realização da
atividade foi proposta por três disciplinas distintas. Os alunos receberam as orientações
dois meses antes da simulação e foram orientados para a produção de uma revisão
bibliográfica sobre o tema. Após a produção da revisão, os estudantes foram divididos em
três equipes (juiz-jurados; defesa; e acusação) por sorteio. Resultados: A atividade
aconteceu em sala de aula organizada, sendo as normas estabelecidas previamente pela
equipe juiz-jurados. O julgamento simulado teve duração de aproximadamente quatro
horas, quando a acusação e defesa dispuseram-se de tempo para perguntas e respostas,
com participação de testemunhas. Os participantes relataram que a atividade apesar de
exaustiva, proporcionou muito entusiasmo e aprendizado de maneira diferente do
vivenciado normalmente em sala de aula. Os alunos conseguiram perceber aspectos a
serem melhorados como a distribuição do tempo. O envolvimento e organização dos
estudantes foi observado pelos professores como características marcantes da atividade,
que também evidenciou dificuldades próprias do trabalho em equipe. Conclusão: O Juri
Simulado como prática educacional na formação de engenheiros pode estimular a
participação e comprometimento dos estudantes e contribuir para aperfeiçoar as
habilidades dos mesmos no trabalho em equipe. Apoio: UNIVALE.

Práticas conservacionistas no ambiente escolar
Priscila de Menezes Generoso, Daniela Cândida Evêncio, Tatiane dos Santos Silva,
Nathália Cristina da Silva Pinto, Tiara Pinto Mattos, Thiago Martins Santos
Palavras-chave: prática pedagógica; conservação; educação ambiental escolar
Introdução: O crescimento do consumismo e a nossa indiferença em relação ao meio
ambiente têm pautado debates que tratam da problemática ambiental. O modo como
estamos consumindo os recursos naturais e descartando os resíduos produzidos nesse
processo vem contribuindo para a degradação do planeta, nas esferas local e global. Nesse
sentido, o Pibid Pedagogia/Educação Ambiental tem promovido a realização de pequenas
práticas conservacionistas, na Escola Municipal Vereador Hamilton Teodoro, com o
propósito de conscientizar os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental para a
importância de uma nova relação com o meio ambiente. Objetivo: Descrever as práticas
de educação ambiental desenvolvidas na Escola Municipal Vereador Hamilton Teodoro, no
contexto do Pibid Pedagogia/Educação Ambiental. Metodologia: No primeiro semestre de
2017 foram promovidos momentos de conscientização em sala de aula, envolvendo
estudantes, professores e gestão pedagógica; leituras sobre o tema para planejamento de
ações educativas; e implantação da horta escolar e de coletores de materiais recicláveis no
pátio da instituição. Resultado: Os estudantes da escola se interessaram pela proposta e
participaram das diversas atividades. Uma avaliação preliminar indica que houve a
aprendizagem de que pequenas atitudes, adotadas no cotidiano, podem contribuir para a
conservação do ambiente, especialmente o escolar, como o descarte correto dos resíduos,
por exemplo. As jardineiras do entorno das árvores foram todas recuperadas com gramas,
tornando a escola mais agradável. Conclusão: Apesar das limitações da educação
ambiental conservacionista, acreditamos que práticas como as desenvolvidas neste
trabalho contribuem para a formação de estudantes capazes de lançar um novo olhar sobre
o ambiente e a condição humana, percebendo sua integração e interdependência com o
meio. Apoio: PIBID/CAPES.
priscilageneroso@outlook.com

Práticas de Iniciação a Docência: cartografia nas séries iniciais
Valdinéia Vicente de Almeida, Adriana Elizabeth da Silva, Lizandra Carolina de Alencar
Cardozo, Eliene Nery Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: práticas educativas, cartografia, formação Inicial
Introdução: Estudantes do curso de Pedagogia, bolsistas do PIBID/UNIVALE,realizaram
como prática educativa a construção dacartografia da escola onde desenvolvem atividades
de iniciação à docência. Esta atividade, prioriza á ação das crianças no processo de
construção de conhecimentos, sendoinstrumento que colabora para que o aluno possa ser
um leitor ativo de importantes noções de localizações espaciais, de representações, uso de
mapas e da sua linguagem. Objetivo: refletir sobre práticas educativas no exercício de
formação inicial à docência. Metodologia: a proposta de trabalhar a cartografia da escola
foi inserida no conteúdo de Geografia, no formato de oficinas. Participaram da atividade
vinte crianças do primeiro ano do ensino fundamental, de uma escola pública da rede
municipal, duas professoras e três estudantes bolsitas do Pibid. A prática foi realizada em
três semanas, organizada em cinco oficinas: planejamento, passeio no entorno da escola,
construção de mapas/ representações do entorno daescola, organização dos registros em
Power-Point (desenhos e fotografias) e roda de conversa. Resultados: as crianças
participantes mostraram por meio de relatos e vivência, saberes sobre o entorno da escola,
envolvimento afetivo com os espaços de lazer da comunidade. Os registros por meio de
desenhos e representações de mapas, apresentaram olhares diferenciados em relação a
construções e paisagens do bairro. Observou-se, o caráter lúdico e prazeroso da atividade.
Conclusão: a construção da cartografia possibilita as crianças da educação básica um
aprendizado contextualizado. Para os bolsitas do Pibid, planejar, executar e refletir sobre
práticas educativas contribuem para compreensão da amplitude da proposta, e propiciam
experiência concreta da formação docente. Apoio: CAPES/pibid.
neia.almeida@hotmail.com

Psicologia Ambiental: uma busca do conceito
Giovanni Tavares Neves, Keren Christine Marques Cupertino, Isabela Neto da Silva Paes,
Eliene Nery Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: psicologia, meio ambiente, psicologia ambiental
Introdução: A Psicologia Ambiental estuda a pessoa em seu contexto ambiental e tem
como foco central as inter-relações entre a pessoa e o meio ambiente físico e social. A
especificidade da Psicologia Ambiental é a de analisar como o indivíduo avalia e percebe o
ambiente e, ao mesmo tempo, como ele está sendo influenciado por esse mesmo ambiente.
Parte do pressuposto de que os indivíduos, nas suas relações sociais, podem desenvolver
diferentes modos de comportamentos a partir de estímulos e situações ambientais. Há
interesse em saber como o indivíduo reage às condições de estresse do ambiente, o
espaço físico e a dimensão temporal. Objetivo: Pretende-se compreender o conceito da
Psicologia Ambiental, como abordagem da Psicologia, e as áreas desse campo de estudos.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica utilizando-se a biblioteca eletrônica SciELO –
Scientific Eletronic Library Online, em autoresda temática. Resultados: A literatura
encontrada aponta o surgimento do campo da Psicologia Ambiental no processo de
reconstrução das cidades, após a Segunda Guerra Mundial, sendo identificada,
inicialmente, como Psicologia da Arquitetura, e reconhecida como ramo distinto da
Psicologia. A Psicologia Ambiental tem caráter multidisciplinar, recebe contribuições da
Geografia Humana, Antropologia, Planejamento e Arquitetura. É do interesse do psicólogo
ambiental estudar o como, por que e quais os caminhos os aspectos pertinentes do
ambiente físico e social com aplicação de estudos no nível pessoal, nível arquitetônico,
nível urbano-regional. Conclusão: Conclui-se que a Psicologia Ambiental é considerada
uma área ainda muito nova, que ainda busca sedimentar seu corpo analítico. Fica a
indagação se a Psicologia Ambiental pode fornecer elementos para a compreensão dos
comportamentos e construção social do discurso ecológico pró-ambiente. Apoio: CNPq,
FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
giovannitneves@gmail.com

Relação com o saber e Educação Ambiental: uma pesquisa com estudantes
universitários
Wildma Mesquita Silva, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: relação com o saber, ensino superior, rio Doce, educação ambiental
Introdução: Este estudo insere-se no debate sobre a Educação Ambiental e o Ensino
Superior. O contexto do estudo é o município de Governador Valadares, situado na região
leste de Minas Gerais, recortado pelo rio Doce e um dos municípios atingidos pelo
rompimento da barragem de Fundão, localizada no distrito de Mariana. O contexto deste
estudo tem como foco de preocupação, as questões ambientais e o modo como estudantes
da UNIVALE, localizada em Governador Valadares, se relacionam com essas questões.
Objetivo: Compreender as relações que estudantes universitários estabelecem com o rio
Doce, como objeto de saber. Metodologia: A pesquisa realizada em uma abordagem
qualitativa, toma como referência 03 cursos de graduação da UNIVALE. Por meio da
análise dos projetos pedagógicos dos cursos e coleta de dados através de um instrumento
que foi construído a partir da adaptação do “balanço de saber”, proposto por Bernard
Charlot

(2005),

serão

elaborados

82

balanços

de

saber

pelos

sujeitos

da

pesquisa.Resultados: Na análise dos projetos pedagógicos dos cursos, constatou-se que
ambos desenvolvem ações em prol da Educação Ambiental, sejam por meio da
transversalidade, disciplinas específicas, projetos de pesquisa ou extensão, dependendo
da especificidade do curso. A pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento, e por
meio da análise dos balanços de saber, esperamos compreender as relações que
estudantes estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber, identificando as
experiências e as relações estabelecidas com o rio antes e pós-desastre da Samarco,
identificando também, os saberes ambientais que se apresentam nessas experiências e o
lócus de aprendizagens desses saberes. Conclusão: As discussões sobre a Educação
Ambiental, devem ser realizadas nos cursos independentes da modalidade, visando
consolidar nos egressos atitudes ambientalmente sustentáveis, para que em seu campo de
atuação profissional, o egresso possa sempre agir em defesa do meio ambiente.

“Ruas Quantas Ruas”: práticas de formação docente
Silmara de Souza, Ana Paula da Silva, Sandra Cristina de Oliveira Eliene Nery
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Formação docente, práticas, PIBID
Introdução: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência PIBID/UNIVALE
apresenta, entre seus objetivos elevar a qualidade da formação inicial de professores e
promover aproximação entre o ensino superior e educação básica por meio da insersão de
licenciandos no cotidiano de escolas. Nesse sentido os estudantes bolsitas do curso de
Pedagogia, desenvolveram oficinas utilizando como estratégia de mobilização a literatura
infantil, considerado recursos significativono desenvolvimento das crianças eformação de
leitores. Objetivo: proporcionar aos estudantes bolsistas oportunidade de vivenciar práticas
metodológicas na educação básica. Metodologia: Foi escolhido para a oficina o livro “Ruas
Quantas Ruas” de Rossell Lenzi & Fany Espírito Santo, que traz sentimentos e percepções
de ruas, bairro e meio ambiente.Para oficina, realizada na biblioteca, com a participação de
25 crianças do segundo ano, produziu-se quatro bonecos, personagens do livro, que
podiam ser manipulados. Após a leitura do livro, fez-se convite para às crianças
quetomassem o lugar dos personagens por meio dos bonecos. Resultados: a participação
das crianças foi espontânea, ativa e com ludicidade. Todos queriam “ser” os bonecospersonagens e fazer depoimento sobre a rua onde moram, o bairro e meio ambiente.Nos
diálogos, mostraram saberes sobre as ruas e o bairro onde moram, com olharesde aspectos
positivos e negativos. Conclusão: Conclui-se que o pibid/univale oportuniza aproximação
do ensino superior e educação básica, contribuindo para a qualidade da formação docente.
Apoio: CAPES/Pibid.
silmarafoto@hotmail.com

Saberes sobre o rio Doce de estudantes da escola em tempo integral
Isabela Neto da Silva Paes, Giovanni Tavares Neves, Keren Christine Marques Cupertino,
Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: saberes, rio Doce, educação ambiental
Introdução: Este trabalho é fruto de uma pesquisa em desenvolvimento cujo objetivo é
compreender as relações que estudantes do último ano do ensino fundamental, em tempo
integral, estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber. Para atingir este propósito, o
estudo toma como referência 6 das 23 unidades escolares da rede municipal de
Governador Valadares que ofertam os anos finais do ensino fundamental, sendo 2 escolas
do campo; 2 escolas ribeirinhas; e 2 escolas localizadas em bairro afastado
geograficamente do rio. Neste trabalho, apresentam-se dados parciais da investigação
realizada nas 2 escolas situadas distante do rio. Objetivo: Analisar os saberes sobre o rio
Doce de estudantes da escola em tempo integral. Metodologia: Os dados foram coletados
por meio do “balanço de saber”, instrumento adaptado a partir da proposta de Bernard
Charlot, que consiste na elaboração de um texto por parte dos estudantes, no qual eles são
convidados a narrar seus saberes com o rio Doce. Tabulamos, para nossas análises, os
saberes evocados sobre o rio Doce. Resultados: Os resultados apontam uma relação
afetiva com o rio, mesmo de estudantes de escolas localizadas geograficamente distante
dele, o que reafirma o seu valor simbólico para a cidade. Destaca-se a ausência de
referência a aprendizagens escolares sobre o rio Doce. O rio parece se apresentar como
temática pouco discutida nas escolas, seja frente ao desastre ambiental, seja com outros
conhecimentos sobre ele. Conclusão: Conclui-se que, por falta de informação, os
estudantes desejam ampliar seus conhecimentos sobre o rio Doce e o meio ambiente. A
escola, como local responsável por tratar o conhecimento de forma qualificada, deve inserir
esse tema de forma contextualizada em seu currículo, levando em conta as relações de
saberes e as vivências dos estudantes.Apoio: CNPq, FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
isabela-neto@hotmail.com

Aprendendo com o mundo literário: O Sanduíche da Maricota
Ana Cristina Viana da Silva, Dayane Marçal da Silva, Rívia Josefa Venâncio, Valdicélio
Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: literatura, criança, PIBID, alimentação saudável, aprendizagem
Introdução: Desenvolver práticas que consigam driblar a resistência com alguns alimentos,
sempre foi uma tarefa difícil de contornar na Educação Infantil, o que não seria diferente
com as crianças de uma turma de 5 anos do CMEI- Rubens do Amaral, na cidade de
Governador Valadares. Através de observações realizadas pelas Bolsitas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência - PIBID percebeu-se algumas resistências
como aceitar salada e frutas, verduras, legumes e outros alimentos rotineiros da instituição.
Para tentar sanar tais dificuldades foi adotado o livro “O Sanduiche da Maricota” do autor
Avelino Guedes que veio de encontro às necessidades das crianças. Com leveza e
ludicidade, utilizou-se como aporte teórico o Referencial Nacional Curricular para Educação
Infantil (1998) e as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (2010). Objetivo:
Conscientizar as crianças sobre a alimentação saudável através de atividades que
envolvam a história “O sanduíche da Maricota”. Metodologia: Rodas de conversas sobre
alimentos rotineiros da instituição. Contação da história “O sanduíche da Maricota”.
Desenhos livres e direcionados. Dramatização da história seguida de uma degustação e
preparação do sanduíche junto com as crianças. Resultado: Crianças informadas e
possivelmente conscientizadas sobre alimentação saudável. Mudança de alguns de seus
hábitos alimentares, do dia a dia na escola, buscando melhor qualidade de vida. Crianças
com atitudes de cortesia e respeito com colegas e funcionários, aumento do interesse em
contar e recontar história. Conclusão: Aquisição de conhecimento, descoberta de novos
sabores, conscientização e condições de por em prática o aprendizado auxiliando no
protagonismo infantil. Apoio:PIBID/CAPES.

A relação entre saber popular e saber científico: Uma breve análise sociológica a
partir do conceito de campo de Pierre Bourdieu
Edineia Sodré Pereira de Almeida
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: campo, saber popular, saber científico
Introdução: De que modo o saber popular e o saber científico se fazem presentes nas
relações sociais, e condicionam atos tão simples como o consumo de um produto? O
presente trabalho pretende contribuir para responder a tais questionamentos, analisando a
dinâmica de uma loja de medicamentos naturais do Mercado Municipal. Objetivo: Analisar
o modo pelo qual o saber científico e o saber popular influenciam as relações econômicas
que se dão no Mercado Municipal de Governador Valadares-MG a partir do conceito de
campo desenvolvido por Bourdieu. Metodologia: Inicialmente foi feira uma coleta empírica
de dados: a autora visitou o campo de estudo delimitado (Mercado Municipal de Governador
Valadares), desenvolvendo diálogo com as pessoas que ali transitavam, na tentativa de
apreender a dinâmica das relações sociais que ali se desenvolvem. Posteriormente
empreendeu-se uma análise teórica dos dados coletados, categorizando-os e tentando
inseri-los numa lógica própria do conceito de campo. Resultados: Bourdieu cunhou os
conceitos de capital cultural e capital social, os quais se relacionam às heranças culturais,
possibilidades de acesso e inserção, assim como a intimidade com determinadas práticas,
posturas, instituições, sujeitos, conhecimentos. Para Junges et al. (2011, p. 432): “[...]
cultura é o locus onde se articulam os conflitos e as concessões, as tradições e as
mudanças e onde tudo ganha sentido. Ela fornece os elementos para que os eventos, as
práticas do cotidiano, inclusive as relativas à saúde, sejam compreendidas e aceitas”.
Assim, tanto saber científico quanto o saber popular estão embutidos na cultura e nos
costumes de uma sociedade, de modo que um pode se sobrepor ao outro, dependendo do
capital cultural de cada sujeito, grupo ou sociedade recebeu. Conclusão: Os sujeitos,
enquanto atores inseridos em diferentes contextos sócio-econômicos, assimilam, ao longo
das relações que desenvolvem, diferentes proporções de capital social e capital cultural,
circunstância que influencia determinantemente a perpetuação e as metamorfoses pelas
quais passam o saber científico e o saber popular.

Atividade

diagnóstica:

Observando,

aplicando,

analisando,

construindo

e

reconstruindo o planejamento
Janira Valentim Cherry Pessoa, Brenda Ferreira dos Reis, Jéssica Lana Soares Neves
Coleta, Marianni Micaely, Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: letramento, PIBID, diagnóstico, crianças
Introdução: A atuação do grupo de bolsistas (BID’s) do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência- PIBID, da EMEIEF João Cândido “O Almirante Negro”, no primeiro
semestre de 2017, deu-se com a implementação do Projeto de Intervenção com o gênero
textual poético “Recitando e Encantando” com as crianças das turmas de 4 e 5 anos, que
para viabilizar-se, amparou-se no diagnóstico inicial dos saberes das crianças de acordo
com as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI)
.Objetivo: Observar a rotina diária das crianças para a análise continua da interação das
mesmas com as atividades propostas pelas professoras, bem como, propor atividades
especificas relacionadas ao tema do projeto, numa postura de leitura avaliativa dos
resultados da participação das crianças para a construção e ou reconstrução do plano de
ação do Projeto. Metodologia: Participação de momentos diversos da rotina escolar, pelas
BID’s, para observação e análise do processo de desenvolvimento das crianças atendidas;
e aplicação de um instrumento avaliativo diagnóstico (constituído de possibilidades: de
recorte e colagem, pintura, desenho, dobradura, escuta e recital de poesia) para sondagem
dos saberes iniciais ao percurso do Projeto. Resultado: Condensado das aprendizagens
construídas por cada criança e por cada grupo de crianças, com as possibilidades de
apontamentos para melhoramentos do planejamento do plano de ação do Projeto de
Intervenção “Recitando e Encanto”, na perspectiva de melhor construção para o
desenvolvimento integral das crianças. Conclusão: A importância da avaliação diagnóstica
como subsidio, na construção dos projetos de intervenção propostos nas escolas
municipais, mostrou-se como fator colaborador para garantir o sucesso das ações e a
participação prazerosa das crianças em todos os momentos previstos. Apoio:
PIBID/CAPES - UNIVALE

Autoconhecimento por meio das histórias infantis
Késia Patrícia Pereira da Silva, Dinalva dos Santos Costa, Thais Souza Silva, Valdicélio
Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: história, educação, educação infantil, conhecimento
Introdução: O processo de ensino-aprendizagem entre professor e criança na Educação
Infantil envolve trocas de saberes, de relações sociais e uma organização e formas
didáticas que auxiliem no aprendizado. A educação abrange os processos formativos que
se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho e nas instituições de
ensino. Nesta perspectiva a EMEIF Martin Luther King Júnior, em parceria com Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), experienciou práticas cotidianas de
que integram as vivências das crianças de 4 anos de idade sob a intervenção de uma
professora e de quatro bolsistas, em que foram elaboradas atividades que explorassem a
imaginação, o senso crítico e o sentimento de pertença das crianças, principalmente
através das histórias infantis. Objetivo: Proporcionar momentos lúdicos por meio de
brincadeiras relacionadas à literatura infantil. Metodologia: Seleção junto às crianças de
histórias infantis em que foi escolhido o conto “Menina bonita do laço de fita” gerando as
sequências didáticas. Rodas de conversa sobre os temas das histórias e realização de
atividades sobre os contos com desenhos de cada criança explorando o saber criativo e a
imaginação, que no fim tomou como base questões étnico-racial. Resultado: O trabalho
proporcionou uma maior reflexão sobre questões relacionadas ao respeito e a valorização
das relações étnico-racial de forma Lúdica. Notou-se que as crianças ficaram muito
entusiasmadas por expressar as suas diferenças através das atividades. Conclusão: O
trabalho com histórias infantis proporcionou reflexões acerca do mundo que rodeia cada
criança, no caso da história escolhida e as atividades desenvolvidas proporcionaram
registros culturais diferenciados para a conquista da racionalidade que rege as relações
sociais e raciais e respeito mútuo entre crianças e valorização de sua raça e nação. Apoio:
PIBID/CAPES.

Canto ecológico como espaço de relações e atividades lúdicas infantis
Daiana Ferreira da Silva, Mayra Lopes Moreira, Larissa Miranda de Souza, Adriana Amaral,
Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: meio ambiente, educação infantil, espaço
Introdução: As discussões acerca do meio ambiente são assuntos pertinentes as crianças
de 0 a 5 anos como nos apontam os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação
Infantil (RCNEI), destacando a importância da conscientização ambiental nesta fase para a
formação de valores morais e sociais, e deve ocorrer no âmbito familiar e escolar,
envolvendo também, a participação da comunidade na criação de espaços ecológicos para
vivenciarem momentos que venham fortalecer e garantir um processo educativo
transformador. Nesta perspectiva as crianças e educadores da Escola Municipal Santos
Dumont – Educação Infantil, junto as bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID), na mesma área, propõe atividades voltadas para o
desenvolvimento e conscientização do estudo do meio junto as crianças. Objetivo:
Construir um espaço ecológico para melhor relação com o meio ambiente, resgatando
valores e mudanças nas práticas e atitudes a partir do conhecimento dos envolvidos e dos
espaços. Metodologia: Planejamento das propostas através de discussões e reuniões
semanais. Observação dos espaços na instituição e registro dos mesmos. Criação do
“Canto Ecológico” para a concretização do projeto, junto as crianças de 4 anos na
construção, plantio e cuidado desse espaço, além de visitações das demais turmas.
Resultado: Trabalho em equipe e conscientização acerca dos cuidados com o meio
ambiente. Percebeu-se, ainda, que escola e família precisam trabalhar juntas para um
trabalho consciente em relação ao meio ambiente, atendendo às necessidades da
população presente sem comprometer às futuras gerações. Conclusão: Diante de tais
fatores, observou-se que a educação ambiental, sua sensibilização e conhecimento devem
ser enfatizados desde os primeiros anos de vida, visto que nessa fase as crianças já
desenvolvem sensações e sentimentos sobre o mundo exterior. Apoio:PIBID/CAPES.
daiana-ity@hotmail.com

Cinema na escola como prática educativa
Thiago Pantaleão Boeker, Ana Carolina Rosa Gama, Letícia Silva Santos, Eliene Nery
Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: cinema, diversidade, práticas educativas, PIBID
Introdução: o cinema é considerado uma arte expressiva de uma determinada visão sobre
o mundo, com conteúdo filosófico, estético, ético e educativo, que possibilita e privilegia
diferentes apreensões de uma realidade.Estudantes do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência – PIBID/UNIVALE, do curso de Pedagogia, utilizou o cinema como
recurso prazeroso e lúdico para apresentação detemas sobre diferença e diversidade. A
ideia é que o cinema seja um dispositivo que favoreça maior compreensão e percepção
sobre temas da realidade. Objetivo: favorecer areflexão e debate sobre temas da diferença
e diversidade por meio do cinema. Metodologia: em sessões periódicas, utilizou-se filmes,
para reflexão e discussão sobre diferença, diversidade e inclusão, com alunos do primeiro
e segundo ano educação básica, em uma escola da rede pública. Após a exibição do filme,
uma roda de conversa era iniciada tendo como fio condutor a trama do filme, construindose possibilidades de expressão de percepções dos participantes. Resultados: A proposta
teve receptividade dos alunos com participação ativa nas discussões, na expressão de
sentimentos e emoções, na indicação de filmes para outras sessões, que foram
consideradas pelos alunos como aulas de aprendizado, lazer e cultura. Os professores,
observando resultados positivos nas discussões de sala de aula, ampliou a extensão da
proposta para outras turmas do ensino fundamental. Conclusão: Utilizar o cinema na
escola mostrou-se significativocomoferramenta de discussão e aprendizagem, dentro e fora
da sala de aula.Destaca-se,a importância da mediação escolar na utilização do cinema em
contextos formativos para crianças e jovens. Conclui-se que a atividade atingiu nossas
expectativas ao concretizar o objetivo proposto. Apoio: CAPES.
thiagoboeke8@gmail.com

Conscientização e luta contra o mosquito Aedes aegypti: uma parceria entre escola
e comunidade
Ana Cristina Viana da Silva, Larissa Agiar Cunha Pereira, Natalia Rodrigues de Oliveira,
Rívia Josefa Venâncio, Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: escola, saúde, parceria, conscientização
Introdução: O presente trabalho parte de inquietações baseadas no alto índice de
proliferação do mosquito Aeds Aegypti em todo país, acarretando doenças epidêmicas
como Zica, Chikungunya, Febre Amarela e Dengue. O município de Governador Valadares
– M.G é alvo desta crescente epidemia, causando malefícios á saúde de toda população.
De acordo com as estatísticas, colhidas no site da Prefeitura Municipal de Governador
Valadares em 2017, os bairros com maior índice de foco do mosquito são; Santa Helena,
Querosene, Santa Efigênia e Carapina. O CMEI Rubens do Amaral está localizado em um
desses bairros, sendo este uma instituição que atende crianças em Tempo Integral.E de
acordo com os Cadernos Pedagógicos da Escola de Tempo Integral de Governador
Valadares (2010 b, c e d), faz-se necessárias parcerias para melhor integração entre
escola, crianças e sociedade para um melhor desenvolvimento saudável. Objetivo:
Conscientizar de forma lúdica as crianças atendidas, os pais e comunidade a importância
da prevenção. Firmar parceria com outros órgãos públicos para amenizar o quadro
conflitante na região. Metodologia: Através de vídeos musicais e de histórias, roda de
conversa, desenhos livres e direcionados, pinturas, palestra para pais e comunidade,
panfletagem e recolhimento do lixo pelas ruas do bairro, plantio da Crotalária (planta que
afasta o mosquito) com as crianças. Passeata com as crianças, pais, Programa de Saúde
da Família e comunidade pelas ruas do bairro. Resultados: Adultos e crianças informados
e conscientizados, preparados para mudar suas práticas diárias, buscando assim melhor
qualidade de vida. Conclusão: Levar o conhecimento adquirido á disseminação das
medidas profiláticas, colocando em prática os conhecimentos adquiridos para cuidar melhor
da sua escola, casa e em seu entorno. É dever de todos cuidar do lugar onde vive para um
melhor convívio saudável. Apoio: Capes/PIBID - UNIVALE

Convivendo com as diferenças, ninguém é igual a ninguém
Joênia Ribeiro da Conceição, Maria Aparecida Santos, Renilda Ferreira Heringer,
Eliene Nery Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação, diversidade, inclusão
Introdução: Este trabalho é relato de experiência de estudantes bolsistas do curso de
Licenciatura em Pedagogia, em uma escola da rede pública estadual, no âmbito do Projeto
Institucional “Educação e Docências em Tempo Integral: Territórios Educativos” que integra
o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID -da Universidade Vale do Rio Doce.
A proposta “Convivendo com as diferenças, ninguém é igual a ninguém” responde à
discussão acerca da diversidade e inclusão no contexto escolar. Entende-se que a escola
é um lugar prioritário de construção de conhecimento e de relações diversas entre os
sujeitos, sendo território que possibilita a construção de formação integral. Objetivo:
contribuir com a discussão sobre temas da diversidade propiciando reflexões que
favoreçam a quebra de preconceitos. Metodologia: utilizou- se como estratégia
metodológica oficinas com exibição de vídeos sobre a temática. Na sequência das oficinas,
organizou-se rodas de conversa com registro de ideias por meio de pequenos textos e
desenhos que foram socializados em Mural da escola. Participaram das atividades, alunos
do quarto e quinto ano do Ensino Fundamental, em oficinas quinzenais, no período de
março a maio de 2017. Resultados: como resultados parciais, observou-se maior
participação oral dos alunos nas rodas de conversa, com reflexões pertinentes às atitudes
e comportamentos, dentro e fora do ambiente escolar, sobre percepções de si e dos outros,
em relação a diferenças étnicas, de gênero, de comportamento. Conclusão: Conclui-se,
que as oficinas contribuíram para ampliar a discussão na escola sobre temas da
diversidade, diferença e quebra de preconceitos. Para os estudantes bolsistas do PIBID,
propiciaram maior compreensão sobre conceitos da diversidade e diferença. Apoio:
PIBID/CAPES.
joeniarc@hotmail.com

Desafios do reconhecimento da identidade surda no ensino regular: relatos de
experiências de egressos surdos
Henis Neves Ferreira, Josiane de Carvalho Maciel Aragão, Sandryelle Machado Santos
Filho, Edmarcius Carvalho Novaes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação inclusiva, pessoa surda, ensino regular
Introdução: A Série de Pesquisas “Estudos Surdos I”, organizada pela pesquisa Dra.
Ronice Müller de Quadros, traz em seus primeiros capítulos uma discussão sobre a história
da educação dos surdos: aponta o desmonte provocado pelo Congresso de Milão, em 1880,
com as tentativas de oralização de alunos surdos. Ainda, analisa criticamente as políticas
públicas de educação de surdos no Estado de Santa Catarina; enfatizando as lacunas do
sistema, que não vê o surdo como um cidadão possuidor de uma língua própria, o que recai
numa proposta de inclusão proposta por ouvintes, e de forma hegemônica ao oferecer
educação inclusiva para todas as pessoas com deficiência. Objetivos: Compreender os
sentimentos e sofrimentos dos egressos surdos, através de seus relatos de experiências
face às políticas de integração/inclusão, que se resumem em colocar o aluno na rede
regular de ensino, com o apoio de um tradutor-intérprete de Libras. Metodologia: Pesquisa
qualitativa de cunho analítico, a partir de revisão bibliográfica e discussões em sala na
disciplina “Ensino de Libras” no Curso de Pedagogia, no primeiro semestre de 2017, na
Univale. Resultados: Percebe-se que no decorrer do tempo os surdos se depararam com
uma educação definida pelo outro, o ouvinte, sem que sejam consideradas suas
especificidades, frente ao currículo, a formação dos professores, e de uma educação
pautada na oralidade. Conclusão: A escola integracionista/inclusivista, nessa perspectiva,
é entendida como espaço de consenso e de tolerância para com os diferentes. A
experiência do surdo no cotidiano escolar, ao lado dos colegas ouvintes, seria assim vista
como elemento integrador, uma vez que tais condições disponibilizadas na escola regular
não correspondem às suas necessidades de aprendizagem. Cabe ao educador,
compreender a identidade dos alunos surdos, levando em conta seu modo viver, suas
culturas, interesses, além de reconhecer a língua de sinais como sua língua dominante, no
seu processo educativo. henisneves@hotmail.com

Do espaço normado ao lugar corpo: uma visão interdisciplinar
Rosemary Soares Ker e Lima, Alisson Cardoso de Oliveira, Graziela Coura Querobino
Alvarenga, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: interdisciplinaridade, território, lugar
Introdução: Muitas disciplinas eram consideradas incomunicáveis devido a distância entre
seus objetos de estudo até a segunda metade do século XX. Surge, a partir de então um
esforço de superar o movimento de especialização da ciência e a fragmentação do
conhecimento em diversas áreas de estudo e pesquisa, a interdisciplinaridade. Objetivo:
Pensar um ponto de aproximação e diálogo entre dois historiadores, uma engenheira e uma
médica a partir de um desafio de leitura: Topofilia, do geógrafo Yi-Fu Tuan e A Poética do
Espaço, de Gaston Bachelard. Metodologia: Selecionou-se a partir das especificidades de
cada uma das áreas: Ricardo Antas Júnior como uma referência para a Engenharia da
Segurança do Trabalho, José D’Assunção Barros como referência para a História e Didier
Anzieu como referência para a Medicina. Em função da complexidade do percurso, definiuse como ponto de contato as noções de lugar/território. Buscou-se indicar como cada uma
das leituras vislumbra o lugar/território e de que forma essa aproximação pode contribuir
para o surgimento de novas perspectivas e objetos a serem considerados a partir dos
Estudos Territoriais numa abordagem interdisciplinar. Resultados: Ressalta-se que dada
a formação de cada membro do grupo a leitura de todos os textos causou estranheza e
insegurança. Destarte, percebeu-se a limitação de cada área, o que proporcionou
redimensionar-se a relação com o lugar/território a partir de uma nova perspectiva,
alterando o olhar dos historiadores, da engenheira e da médica. Conclusão:A reunião de
nomes da Geografia, História, Ciências da saúde, Filosofia e outras áreas do conhecimento
mostra que a interdisciplinaridade é possível, embora bastante desafiadora para se pensar
a transposição de um espaço normado para o lugar corpo.
nossila25.01@gmail.com

Educação do Campo em dois municípios mineiros: aproximações e distanciamentos
Viviane Alves Dias, Carla Martins do Carmo, Karla Nascimento de Almeida
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação do campo, políticas públicas, movimentos sociais
Introdução: A Educação do Campo é uma modalidade de ensino que busca valorizar os
saberes, valores e vivência dos alunos moradores do campo. Constitui-se como resultado
de lutas sociais em prol da melhoria da qualidade de vida e oferta educacional para os
povos campesinos, tirando a imagem do campo como lugar de atraso e considerando todas
as possibilidades de se oferecer uma educação que considere a diversidade sociocultural
do campo. Objetivo: Contextualizar a história da Educação do Campo no Brasil e comparar
as políticas educacionais e realidade de escolas do campo em dois municípios, de médio e
pequeno porte, de Minas Gerais. Metodologia: A metodologia adotada foi a revisão de
literatura, análise documental e observações realizadas durante o estágio e vivências no
campo. Resultado: Os resultados evidenciam duas realidades divergentes. Um município,
de médio porte, já iniciou o debate sobre a modalidade, construiu coletivamente uma
política pública para a educação do campo e busca formação específica para professores
dessas escolas. O outro município, considerado de pequeno porte, ainda não se mobilizou
para iniciar esse debate e também não oferece formação de professores voltada para as
especificidades da Educação do Campo. Conclusão: O município de médio porte, que já
caminha na construção de uma educação do campo transformadora, se destaca, embora
precise avançar na construção dos projetos políticos pedagógicos das escolas do campo,
de forma a efetivar o que está preconizado em suas diretrizes. Já o município de pequeno
porte necessita de mobilização e estudos para reconhecer o campo em suas
especificidades, construir uma proposta coletiva e promover uma educação que contemple
a diversidade sociocultural dos povos do campo.

Estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental: vivências e
aprendizagens
Taís Silveira Dias, Daiana Ferreira da Silva, Sandra Dias Pereira da Costa
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: estágio curricular, docência nos anos iniciais, ensino/aprendizagem,
desafios da prática docente.
Introdução: Este artigo é fruto das vivências no Estágio Curricular Supervisionado nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF) realizado na Escola Municipal João XXII. O
citado componente curricular enriquece a formação discente, pois contribui com a
construção da identidade profissional através da reflexão crítica entre a teoria vivenciada
na Universidade e a prática observada na escola. Os sujeitos da pesquisa são educandos
do 1º e 2º anos do ensino fundamental que estão no início do processo de alfabetização e
letramento. Objetivo: Observar a prática docente e refletir sobre os desafios da profissão
em face do processo de ensino/aprendizagem. Metodologia: Esta pesquisa apresenta
abordagem qualitativa, fundamentada em observações participantes, conversas informais,
análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição e leitura da realidade ancorada
por revisão bibliográfica. Resultados: Por meio das observações e experiências
vivenciadas no campo de estágio, percebemos que são muitos os desafios da prática
docente como a premente necessidade de atividades que articulem conteúdo(s) e
ludicidade – o estímulo à autonomia das crianças e ainda a busca de uma parceria eficaz
entre escola/família para o êxito das práticas pedagógicas. Conclusão: Concluímos que o
Estágio Supervisionado é uma oportunidade de questionar, problematizar, conhecer de
perto a realidade de uma sala de aula, e perceber os desafios que estão por vir, bem como,
aprender a lidar com eles e até mesmo, saber como superá-los.Diante das experiências
vivenciadas, entendemos que cabe ao educador refletir sobre sua prática constantemente
ao aliá-la a uma base teórica sólida, com vista à qualidade do processo
ensino/aprendizagem. Apoio: UNIVALE.
taisdias.td@gmail.com

II Colóquio da Cultura Afro-Brasileira
Taynara Teixeira Santos Myclos, Indira Coelho do Nascimento Braga, Elizeth Gonçalves da
Silva
Colégio Franciscano Imaculada Conceição
Palavras-chave: cultura afro-brasileira,discriminação racial, conscientização
Introdução: História e cultura afro-brasileira: tema, às vezes, desconhecido e pouco
considerado pela tradição historiográfica, é pouco debatido na ambiência escolar. O negro,
considerado mercadoria, no Brasil, a partir do final do século XVI, substituiu a mão de obra
indígena, mas não veio sem cultura e, na África, vivia em tribos como príncipe, princesa, rei
ou rainha. Apesar da aculturação, do sofrimento e das batalhas por direitos, o trabalho dos
negros contribuiu, relevantemente, para a construção do Brasil, o qual reconheceu, depois,
o caráter multirracial da população e valorizou o repúdio às injustiças. Professores e alunos
do 6º ano desejaram, então, implementar um projeto, para reforçar e ressignificar o conceito
de etnia negra. Objetivos: O objetivo foi assegurar a formação cultural e humana,
conscientizando pessoas sobre o racismo presente na sociedade, além de mostrar a
influência da cultura africana, reconhecendo os negros e afrodescendentes como coautores
na construção da história, da cultura, da política e da economia brasileira. Metodologia:
Realizou-se pesquisa qualitativa e análise pertinente ao tema, a fim de verificar ideias de
vários autores sobre as questões relacionadas. Percebeu-se todo o processo educacional
em relação ao ensino da cultura afro-brasileira. Os alunos, ao final, apresentaram suas
conclusões, incentivando a romper paradigmas e elevar o respeito que se deve ter por esse
povo que conseguiu deixar grande marca cultural, na sociedade brasileira.Conclusão: Foi
importante conhecer as matrizes africanas, bem como a cultura afrodescendente brasileira
numa sociedade multicultural, cuja diversidade necessita ser compreendida em seus mais
diferentes aspectos. O evento permitiu mudar a maneira de pensar da comunidade
presente, abordando questões relacionadas à cultura, educação, assistência social,
racismo velado e muitos outros mitos, tornando a escola um espaço de reflexão e
conscientização.

Mapeamento de artigos relacionando assentamentos e educação na ótica das
lideranças
Arthur Minelli Araújo Gomes, José Luiz Cazarotto
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação, luta pela terra, movimentos sociais, reforma agrária, território
Introdução: Processos educativos não escolares acontecem todo o tempo nos diversos
meios sociais, inclusive nos movimentos de reforma agrária. Pensando na carga de
conhecimentos e habilidades educacionais das lideranças desses movimentos para lidar
com a comunidade e as ações políticas, se faz necessário a investigação dos discursos
transmitidos por esses líderes, em prol de compreender quais processos educacionais
passam por essas vozes e como eles se projetam. Objetivo: Realizar o mapeamento da
produção acadêmica sobre reforma agrária e educação, coletando artigos disponibilizados
em portais de pesquisa, concentrando-os quanto à data de publicação nos últimos dez
anos. Metodologia: Foram realizadas buscas de artigos nos portais da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) e
da Scientific Eletronic Library Online – SCIELO (www.scielo.org), utilizando os descritores:
educação; luta pela terra; movimentos sociais, reforma agrária; território. Resultados:
Coletados 12 artigos para o mapeamento norteados por essas palavras-chaves, nota-se
alguns pontos relevantes; uma associação direta do termo ‘educação’ à escolarização no
meio rural, com pouca ou nenhuma vinculação aos processos não escolarizadores
ocorrentes nesses lugares. A pouca produção ao inserir a temática territorial nas
publicações voltadas para as políticas sociais. E ainda a ausência de artigos em uma
primeira tentativa de usar o descritor ‘liderança’ no refinamento. Com isso, compreende-se
o interesse em vincular os estudos da educação na luta pela terra analisando as lideranças
dos assentamentos. Conclusão: O levantamento bibliográfico sobre os processos de
educação nos assentamentos de reforma agrária contribuiu para ampliar a noção do que
(e como), tem se produzido nesta área, inspirando possibilidades e construindo caminhos
para formular o início de uma pesquisa sobre educação e lideranças na luta pela terra.
Apoio: FAPEMIG

Memória e identidade: relato de uma nativa maxacali
Claudiene Gonçalves dos Santos, Vanessa Alves, Karla Nascimento de Almeida
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: memória, identidade, sociedade nativa maxacali
Introdução: O texto apresenta as memórias de uma nativa maxacali, a narrativa da
miscigenação, a presença das culturas indígena, branca e negra fazendo-se presente em
seus 88 anos de vida. Objetivo: Contar a história da nativa Alice, entrelaçando aos
fragmentos de suas memórias reflexões sobre a história da sociedade nativa Maxacali e a
hibridização cultural vivenciada pela nativa. Metodologia: Adotou-se a história oral e a
revisão bibliográfica. Em entrevistas livres, utilizando-se um gravador, a neta (graduanda
do curso de Pedagogia) gravou o relato da avó que, posteriormente, fora transcrito e
analisado a partir de autores como Ecléa Bosi, Darcy Ribeiro, Clarice Cohn, entre outros.
Resultados: A narrativa revela o sentimento de desenraizamento da índia ao ser retirada
do convívio com seu povo na adolescência, as dificuldades enfrentadas na casa “dos
brancos”, o casamento forçado com um negro e a tentativa de preservar seus costumes
indígenas em meio a outras culturas. O relato evidencia a construção de uma identidade
múltipla, forjada pelas relações em diferentes territórios (físicos e simbólicos). Conclusão:
O trabalho oportuniza extrapolar a história oficial, narrada nos livros, e dar voz para que se
conte a história pela perspectiva de quem a viveu. A formação do Educador requer também
o despertar para a reflexão sobre sua própria história de vida, sua origem, seu lugar no
mundo. Assim, ele pode contribuir para que seu aluno/a conheça e valorize sua história de
vida, singular, valorizando-se como ser histórico, ser de relações, ser em processo
enredado em uma teia de múltiplas culturas. Assim é o Brasil!

O Ensino de Artes na educação
Daiana Leite da Silva, Daiana Ferreira da Silva, Jordana da Silva Santos de Figueiredo,
Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: artes, educação, reflexão
Introdução: Aprender atividades artísticas como pintar, tocar um instrumento e cantar era
inerente a formação da criança ou jovem, porém estas eram atividades destinadas a uma
minoria da população sendo a arte vista de forma elitizada. Na prática, o estudo das artes
é desenvolvido nas escolas brasileiras de forma fragmentada, usado como instrumento ou
ferramenta para o apoio de outras disciplinas ou como mera atividade para distração do
aluno ou da criança, esquecendo que ela desenvolve aspectos cognitivos, emocionais,
corporais, éticos e estéticos. (DUARTE JUNIOR, 1988) O presente resumo faz parte de um
estudo, que gerou um Trabalho de Conclusão de Curso, a partir de inquietações sobre o
ensino de Artes na Educação. Objetivo: Refletir a importância dada para o Ensino de Arte
na Educação. Metodologia: Buscou-se como aporte teórico o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (1998) que possui um eixo temático sobre Artes Visuais
e Música, Ana Mae Barbosa (1991,2002 2005) e seus estudos sobre abordagem triangular,
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) além de um levantamento na base de dados
da Scientific Eletronic Library On Line (Scielo) na qual encontramos 17 artigos que fazem
referência ao tema. Resultado: Percebeu-se que o Ensino de Arte é visto as margens da
escola e que se faz necessário estudos e metodologias que levem os educandos ao
desenvolvimento intelectual, emocional e emotivo.Conclusão: Arte e Educação são alvos
de diversas pesquisas, já que o ensino da disciplina leva o educando a reflexão de si mesmo
e do seu entorno, leva também o educador a se autoanalisar, assumindo suas qualidades
artísticas e seu potencial. É de fundamental importância ensinar Arte seja ela em contar
histórias, ir a um campo florido, um museu, enfim levar as crianças ao contato com a Arte
permitindo que eles cantem, dancem e interpretem e se vejam num mundo de
encantamento, em que o real e o imaginário se misturam. Apoio: PIBID/CAPES.
daiana-ity@hotmail.com

O esporte como fenômeno cultural e recurso educacional para iniciação do ensino
na escola
Mauricio Barcelos de Barros Cruz, Júcely Araujo Nunes, Anselmo Nunes Nascimento
Escola Abílio Rodrigues Patto
Palavras-chave: iniciação esportiva, esporte escolar, educação física escolar
Introdução: A iniciação do esporte na escola se configura como um recurso educacional,
pois através dele as crianças podem aprender, de forma lúdica e prazerosa, todos os tipos
de ensinamentos, sejam eles de leis, regras, comportamentos, convivências e também o
esporte em si e suas implicações. Objetivo: Este artigo tem por objetivo reconhecer a
importância da Educação Física Escolar para a iniciação esportiva. Metodologia: A
metodologia utilizada é a revisão bibliográfica, que lança mão de obras e autores
pertinentes ao tema. Algumas reflexões de Santana (2001; 2004), Muniz et al (1998), Greco
e Benda (1998; 2015), Paes (2008), Bracht et al (2003), Bayer (1994), Carlan, P et al (2012),
entre outros com influencia, importância para a compreensão de fatores que interligam a
Educação Física Escolar ao ensino da iniciação esportiva. Resultados: A pesquisa
demonstra que o ensino-aprendizagem dos esportes deve propiciar o desenvolvimento da
personalidade dos alunos e facilitar a aquisição e crescimento cultural, permitindo que a
iniciação esportiva seja desenvolvida na escola como uma prática educativa. Conclusão:
Conclui-se que para ser entendido como prática educativa escolar, o esporte precisa ser
vivenciado pelos alunos para que eles possam compreender seus fundamentos e
significados, sendo eles políticos críticos e sociais. A vivência e o domínio desses
fundamentos possibilitarão aos alunos participarem dos jogos com mais confiança e maior
motivação.
mauricio_07jesus@hotmail.com

Possibilidades de prevenção e combate à violência por meio das artes marciais na
educação integral e integrada: análise da pratica docente de uma oficina de
taekwondo
Mauricio Barcelos de Barros Cruz, Júcely Araujo Nunes, Ana Cristina Marques Lemos
Escola Estadual Israel Pinheiro
Palavras-chave: prevenção e combate violência, educação integral e integrada, taekwondo,
diversidade, práticas docentes
Introdução: Diante das demandas educacionais da contemporaneidade a educação
integral e integrada surge como mecanismo de ampliação à diversidade de ensino na
educação pública, garantindo o acesso aos bens culturais, científicos e de esporte e lazer.
Assim, as artes marciais na proposta da educação integral e integrada, corrobora que
aprender a cuidar do corpo de si e do próximo, bem como compreender e respeitar a
diversidade, são componentes fundamentais e indissociáveis no processo de ensino e
aprendizado da oficina de Taekwondo, contribuindo para a prevenção e combate à violência
no ambiente escolar. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é analisar e refletir as
possibilidades de prevenção e combate a violência por meio das artes marciais, na
educação integral e integrada, através da prática docente em uma oficina de taekwondo.
Metodologia: O desenvolvimento do estudo será de caráter qualitativo com abordagem
etnográfica, através de reflexões e análise da prática docente. Resultados: A pesquisa
encontra-se em fase de coleta de dados, para posteriormente serem analisados, a partir da
perspectiva etnográfica e da percepção de práticas docentes. Conclusão: Espera-se que
a partir da cultura das artes marciais, por meio do taekwondo, os sujeitos envolvidos
possam compreender e respeitar a diversidade, como forma de emancipação cultural, por
meio de praticas docentes que contribuam para a disseminação de atitudes e valores que
colaboram para prevenção e combate a violência no cenário escolar.
mauricio_07jesus@hotmail.com

Projeto de intervenção “Recitando e Encantando”
Janira Valentim Cherry Pessoa, Taís Silveira Dias, Jhennyfer Gonçalves Fortunato da Silva,
Luiza Galão, Valdicélio Martins dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: alfabetização, letramento, PIBID, poesias
Introdução: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência- PIBID, com
subprojeto na Educação Infantil, atuante em uma Escola de Tempo Integral no município
de Governador Valadares no ano de 2017, centrou-se no atendimento das turmas de 4 e 5
anos com a proposta de promoção do letramento literário por meio de poesias. Fátima
Miguéz (2009) nos leva a refletir a literatura infantil como arte e expressão valorizando o
campo simbólico através da imaginação e criatividade. Assim, a atuação nesta escola
consolidou-se na viabilização do Projeto “Recitando e Encantando” que possibilitou o
envolvimento das crianças e professoras em momentos de leituras e recitais de poesias,
bem como, de ilustrações e reflexões poéticas diversas. Objetivo: Incentivar o gosto por
leituras e audições de textos do gênero poético. Promover momentos de recitais e
apresentações públicas para a comunidade sobre os textos abordados. Metodologia:
Apresentação oral da obra e vida de alguns poetas brasileiros e apreciação auditiva e visual
pelas crianças e professores das poesias escolhidas pelas crianças e BID’s, vinculando
diversas atividades pedagógicas de alfabetização e letramento literário como, recorte e
colagem, pintura, reescritas, brincadeiras e representações simbólicas. Resultado:
Ampliação do gosto pelo gênero textual poético e aprofundamento do domínio da oralidade
das crianças envolvidas no trabalho pedagógico, tanto quanto, o acompanhamento do
desenvolvimento da postura e domínio para apresentações culturais realizadas em público
e vivência de situações de aprendizagens com base na alfabetização e no letramento.
Conclusão: A atuação do PIBID com o gênero poético, na Educação Infantil na ETI de
Governador Valadares, em especial na EMEIEF João Candido, mostrou-se um instrumento
de sucesso para a garantia de aprendizagens significativas com as crianças, e como
recurso que facilitou o envolvimento e o entusiasmo dos educandos nos momentos
propostos.Apoio: PIBID/CAPES- UNIVALE.

Projeto Elevação da Escolaridade - Metodologia Telessala
Juliane Pinheiro Bicalho, Aline Fernanda Amaro Domingos, Renilda Ferreira Heringer,
Eliene Nery Santana Enes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educação, Metodologia telessala, Formação docente.
Introdução: O Projeto Elevação da Escolaridade - Metodologia Telessala Minas Gerais,
tem como eixo principal garantir a continuidade do percurso escolar de jovens entre 15 e
17 anos, em distorção de idade/ano de escolaridade.O projeto é regulamentado pela
Resolução 2957/2016 que dispõe sobre a implantação do projeto “Elevação da
Escolaridade – Metodologia Telessala Minas Gerais, para estudantes dos anos finais do
Ensino Fundamental da rede estadual de ensino. Estudantes do curso de Licenciatura em
Pedagogia, tiveram inserção neste projeto, no âmbito do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação a Docência, Pibid/univale. Objetivo: o projeto Metodologia Telessala Minas
Gerais tem como objetivo garantir a continuidade do percurso escolar dos jovens entre 15
e 17 anos em distorção idade/ano de escolaridade, quenão concluíram o Ensino
Fundamental. Metodologia: o Projeto Elevação da Escolaridade - Metodologia Telessala,
tem metodologia com diversos recursos didáticos ese organiza como ambiente de
aprendizagemcom o apoio deTV, vídeo cassete, lousa, flip chart, mesa e carteiras. A
estrutura de uma teleaula é marcada por passos bem definidos: problematização, exibição
do vídeo, estudo do texto, cena e texto e finalização. Resultados: observou-se, a partir da
inserção/mediação de atividades na Telessala que a metodologia valoriza a riqueza
dapartilha de experiências,propicia a construção de relações sociais e amplia o
compromisso com o desenvolvimento pessoal. A combinação dos recursos audiovisuais,
cartilha, colaboração grupal e mediaçãopotencializa as condições de cada participante para
um aprendizado. Conclusão: conclui-se que o conhecimento do Projeto Elevação da
Escolaridade - Metodologia Telessala Minas Gerais, oportunizou reflexões aos estudantes
bolsitas contribuindo para formação docente. Apoio: CAPES.
alinefernanda.af51@gmail.com

Serviço de apoio pedagógico e intervenção precoce: práticas da pedagogia social
para inclusão de estudantes com histórico de indisciplina
Amanda Nunes Ferreira Pereira, Karine Gomes Ferreira, Karla Nascimento de Almeida
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: indisciplina, inclusão, pedagogia social
Introdução: O Serviço de Apoio Pedagógico e Intervenção Precoce foi criado em 2015 pela
Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Governador Valadares – MG em parceria
com o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva Médica Zilda Arns,
(CRAEDI) para atendimento diferenciado a estudantes com histórico de indisciplina grave
com o objetivo de prestar um atendimento diferenciado aos adolescentes e jovens das
escolas municipais com histórico de problemas graves de indisciplina escolar como:
desrespeito reiterado, dano ao patrimônio, agressão, violência, furtos e desacato. A
proposta era efetivar a inclusão desses alunos em espaços e tempos diferenciados aos da
escola oferecendo acesso ao conhecimento, cultura, esporte, lazer, reflexão e
responsabilização pelos próprios atos. Objetivo: Apresentar o Serviço de Apoio
Pedagógico e Intervenção Precoce dialogando com os pressupostos da Pedagogia Social.
Metodologia: Pesquisa documental, observação das atividades realizadas no projeto e
leitura de artigos relacionados com a Pedagogia Social. Resultados: Evidenciou-se que o
serviço de apoio desenvolve práticas da Pedagogia Social com equipe multiprofissional e
abordagem centrada na pessoa para acolhimento e mediação de conflitos. Foi possível
identificar que o projeto tem propiciado mudanças significativas na formação cidadã dos
sujeitos participantes. Os impactos revelam que as atividades realizadas pelo serviço de
apoio proporcionaram um novo olhar para estes estudantes, ampliando suas possibilidades
de aprendizagem, respeitando seus ritmos e promovendo uma inclusão (a)efetiva.
Conclusão: O trabalho realizado pela equipe, com o estudo e aplicação da Pedagogia
Social, Abordagem Centrada na Pessoa e Comunicação Não Violenta tem otimizado o
processo

de

socialização

desses

estudantes,

oportunizadoauto

avaliação,

responsabilização por seus atos e provocado mudanças de atitude possibilitando-lhes uma
vida mais digna e humanizada, dentro e fora da escola.

A criação de sistema de gerenciamento de processos para a Delegacia Especializada
em Atendimento à Mulher (DEAM)
Sérgio Pereira dos Reis, Marcelo Alves Pacheco, Rafael Leonardo Soares, Valdir Moraes
da Costa Filho, Fábio Guilherme
Escola Técnica da Univale – ETEIT
Palavras-chave: implementação, software, delegacia especializada em atendimento à
mulher, banco de dados
Introdução: A evolução tecnológica tem se destacado crescentemente em diferentes
ramos. Trabalhos que eram realizados manualmente atualmente são executados por
computadores. Em todos os segmentos é possível observar o uso da tecnologia, no
entanto, para realização de trabalhos e controle da administração pública se tornou
indispensável. A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) é um dos
equipamentos públicos que necessita de melhores recursos tecnológicos para o
melhoramento da assistência à mulher vítima de violência. Com isso, surgiu a necessidade
do desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de processos, que visa aperfeiçoar
os métodos da delegacia. Objetivo: Criar um sistema de gerenciamento de processos que
possibilite a melhora de maneira significativa os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais
do referido equipamento público. Metodologia: Foi realizada revisão bibliográfica e
documental, além de pesquisa de campo através de entrevista e questionário in loco, para
a criação do sistema. Resultado: Observou-se que anteriormente os servidores da DEAM
utilizavam como recurso da informática somente o software Microsoft Excel para o controle
dos processos existentes. Com o uso do sistema de gerenciamento de processos criado
houve mudança significativa no registro dos dados internos da instituição. Conclusão: O
estudo apresentado demonstra que o Estado de Minas Gerais enfrenta o desafio de aplicar
técnicas de gestão de projetos na sua administração. A DEAM na Cidade de Governador
Valadares foi pioneira em todo Estado de Minas Gerias implantando o projeto que
desenvolvemos e que modifica a sua maneira de trabalho, aplicando técnicas de gestão
para tornar melhor sua prestação de serviço público, agilizando os processos na garantia
de direitos às mulheres.

A função social da religião no acolhimento de mulheres imigrantes brasileiras em
Portugal
Márcia Batista Lanes, Maria Beatriz do Valle Coelho Lopes Soares
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Faculdade Unida Vitória/ES
Palavras-chave: gênero, migração e religião
Introdução: O fenômeno migratório brasileiro (masculino) para Portugal é recente, surgiu
com intensidade nos meados da década de 1990, e o feminino, é mais recente ainda. Até
os anos 1970, a população estrangeira no país era praticamente nula, representando
menos de 1% do total de residentes em território português, justificando a regra de que
imigrantes buscam territórios onde há maiores possibilidades econômicas, que, sobrem
estes, exercem forte fascínio. A partir do crescimento econômico português, que
proporcionou maior visibilidade ao pequeno país, que outrora fora componente impeditivo
de fascínio sobre emigrantes, quanto pelas potencialidades materiais, que se percebe neste
país, universo do estudo.A religiosidade expressa da pelas imigrantes é usado como
recurso de minimização das hostilidades existentes, em especial, das mulheres
portuguesas sobre as estrangeiras e em especial das brasileiras. Objetivo: compreender
a conflituosa relação entre imigrantes de origem brasileira e as mulheres portuguesas, em
uma sociedade sexista, misógina e fortemente discriminadora da mulher brasileira ei
migrantes em geral. Metodologia: pesquisa qualitativa a partir de revisão da literatura
bibliográfica, assim como em jornais e revistas de grande circulação. Resultados:
promoção do debate científico sobre gênero, migração e religião, oportunizando maior
visibilidade e protagonismo às mulheres imigrantes brasileiras, desconstruindo os
estereótipos. Conclusão: Imigrantes brasileiras em busca de progressão material, sofrem
duras consequências como a desvalorização de sua condição feminina.
marcialanes2010@hotmail.com

Como é representado a cultura Drag no quadro Bishow do programa Amor&Sexo
Allan Alves Nunes, Nathália Lage, Tiago Carvalho, Vanrochris Vieira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: representação, cultura, Drag Queens
Introdução: A cultura é algo liquido, que esta em constante mudança e que se molda
naquilo que a sociedade vive. É pensando nisso que vários programas voltam seus olhos
para assuntos que a partir do século XXI começaram a ganhar mais destaque. O programa
de auditório Amor&Sexo por exemplo, trata de assuntos que circulam diariamente no
calendário noticioso pautados não só na TV mas muitas vezes presente também na WEB.
Por conta das constantes transformações sociais que vamos sofrendo ao decorrer dos
séculos, a cultura e seus conceitos também se alteram. Por tanto, a cultura passa a ser um
fenômeno que pode envolver não só nações, mas grupos e subgrupos e alterar a vida, o
modo de viver, agir, pensar e comportar de determinadas pessoas. Objetivos: identificar e
classificar as ideias que foram apresentadas durante as edições do quadro bishow. Verificar
se o programa cumpre a função de dar voz as minorias respeitando a cultura que é criado
em torno dos movimentos. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica os conceitos de
cultura, identidade de gênero e orientação sexual, programas de tv e movimentos culturais
modernos. Resultados: A pesquisa encontra-se em andamento. Mas podemos perceber
que o programa Amor&Sexo da Rede Globo, trata de interagir com os principais
movimentos sociais modernos e representá-los de maneira a defender a opinião das
pessoas que participam desses movimentos e dando voz para que os mesmos possam
esclarecer suas ideias, conceitos, crenças, ideologias e teorias. Conclusão: Ainda não
houve uma conclusão. Os estudos ainda estão sendo realizados.

Levantamento preliminar de conteúdos sobre sistema prisional e questões de gênero
no método APAC
Marcos Vinicius Dias Pardim, Mauro Augusto dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistema prisional, gênero, APAC
Introdução: No contexto prisional brasileiro a Associação de Proteção aos Condenados –
APAC tornou-se referência no quesito humanização, tendo em vista que o estabelecimento
prisional no qual a pena há de ser cumprida deve constituir-se em espaço humanizador.
Tal necessidade nos leva a refletir acerca do papel da arquitetura na reconfiguração desse
espaço, pois a mesma é fundamental no planejamento espacial do cárcere, no sentido de
maximizar a humanização deste. Objetivo: Realizar o mapeamento da produção
acadêmica nos últimos 10 anos sobre o sistema prisional e a questão de gênero, com foco
nos fatores associados ao cotidiano prisional das mulheres e sua “invisibilidade” dentro do
ambiente prisional. Metodologia: Foi realizada pesquisa bibliográfica nos portais
Coordenação

de

Aperfeiçoamento

(www.periodicos.capes.gov.br)

de

Scientific

Pessoal
Eletronic

de

Nível

Library

Superior
Online

–

–CAPES
SCIELO

(www.scielo.org) e Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/). As buscas foram
feitas por meio das palavras-chave: sistema prisional, gênero e APAC. Resultados: A partir
da análise dos 12 artigos, foi identificada a desigualdade de gênero em relação à trajetória
das mulheres privadas de liberdade, que possuem o mesmo tratamento dos presídios
convencionais, sendo desrespeitadas as particularidades do sexo feminino. Observa-se a
necessidade de uma reestruturação no âmbito prisional, com foco no educacional e nos
fatores inerentes à saúde. O método APAC apresentou problemas no processo de
implantação, tais como espaço para construção, renda para o desenvolvimento do projeto
e uma política pública estruturada. Conclusão: Conclui-se que existe a necessidade de
estudos sobre a Arquitetura prisional, pois são raros os trabalhos científicos que tratam
deste tema. Assim, estudar o referido tema, implica no interesse de uma reflexão sobre a
função social e a cooperação na ressocialização das mulheres, visando manter a
humanização e igualdade de gênero.

O combate à violência doméstica contra mulheres no município de Governador
Valadares
Dênis Aurélio Lopes Ferreira, Daraline Francisco de Souza Bispo, Marelizia Lopes de
Araújo, Odhara Valadares de Lima Rodrigues, Edmarcius Carvalho Novaes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: direito penal, violência doméstica, Governador Valadares
Introdução: Este resumo tem por finalidade desenvolver uma análise temporal do combate
à violência doméstica contra mulheres no Município de Governador Valadares, relativo ao
período de 2008 a 2015, e à criação da Delegacia de Mulheres da Polícia Civil nesta cidade,
reconhecendo as limitações e violações aos direitos da mulher. Objetivos: Conhecer os
índices de combate à criminalidade relacionados à violência doméstica contra mulheres,
quando se enfatiza a responsabilidade e atuação do Estado para prevenir as desigualdades
sociais à este público e as necessidades da infraestrutura pública para tal combate.
Metodologia: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica (literatura e artigos divulgados por meio
eletrônico) e pesquisa de campo sobre o índice de criminalidade de violência doméstica,
com a utilização da base de dados obtidos na Delegacia de Mulheres da Polícia Civil em
Governador Valadares. Resultados: Apontou-se que no referido período foram expedidas
4133 medidas protetivas e 3579 inquéritos policiais foram instaurados com base na Lei
Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A criação de uma Delegacia Especializada neste
município serviu de encorajamento às mulheres em denunciarem atos de violência em que
foram vítimas, gerando, assim, um número maior de registros nos órgãos competentes.
Conclusão: Conclui-se a importância da consolidação dos marcos legais e a
implementação de ações que visem amparar as mulheres de todas as formas de violência
vivenciadas enquanto vítimas. A despeito do progresso obtido, este município ainda carece
de melhoria na infraestrutura do referido órgão público, sobretudo para o apoio jurídico e
psicológico das vítimas.
dnis_dudu@yahoo.com

O Empoderamento econômico da mulher e o enfretamento da violência na
conjugalidade
Tiara Pinto Mattos, Sueli Siqueira
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: empoderamento econômico, violência doméstica, relações conjugais.
Introdução: O presente trabalho irá abordar qual a relação entre independência econômica
e violência doméstica praticada contra a mulher nas relações conjugais. Objetivo geral:
Analisar a relação entre o empoderamento econômico das mulheres e a resistência à
violência doméstica praticadas contra ela por seus cônjuges. Metodologia: A presente
pesquisa define-se pelo método qualitativo. Os métodos qualitativos têm como objeto as
significações ou os sentidos do comportamento, das práticas e das instituições realizadas
ou produzidas pelos seres humanos. A investigação qualitativa tem como fonte direta de
dados o ambiente natural onde se encontra o objeto de estudo, e o pesquisador é o
instrumento principal dela. O local escolhido para este trabalho será o CREAS (Centro
Especializado de Assistência Social), unidade pública que oferta serviço especializado e
continuado a famílias e indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos,
mulheres), em situação de ameaça ou violação de direitos, tais como: violência física,
psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto, situação de risco pessoal e social associados ao uso de drogas, etc. Resultados:
A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética (CEP) da Univale para o início das
entrevistas. A análise dos dados será feita através da teoria de Bardin, e as considerações
finais serão desenvolvidas a partir dos relatos orais das mulheres violentadas que são
usuárias do CREAS – GV. Apoio: Gestão Integrada do território – GIT – UNIVALE

Políticas de saúde e de educação sexual para as juventudes LGBT’s acauteladas:
aproximações e distanciamentos normativos
Edmarcius Carvalho Novaes, Eunice Maria Nazarethe Nonato
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: direito à saúde, direito à educação sexual, juventudes, acautelamento,
LGBT
Introdução: Os jovens autores/as de atos infracionais LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais) vivenciam os processos de (res)socialização no sistema
socioeducativo junto a seus pares, cujas identidades pautam-se pela heteronormatividade.
Neste território marcado por relações de poder, tais jovens deparam-se com processos de
discriminação em decorrência suas expressões de gênero; materializados em discursos e
práticas caracterizadas como lesbofobia, homofobia, bifobia e transfobia. Cabe ao Estado
a tutela destes jovens, sendo responsável por suas integridades físicas e mentais, a partir
da regulação no campo legal e da execução de políticas públicas de saúde sexual e de
educação para a diversidade sexual. Objetivos: Identificar, no campo normativo, as
aproximações e distanciamentos entre a política pública de direito à saúde sexual e de
educação para a diversidade sexual destinadas aos jovens e as políticas de regulação da
privação de liberdade no sistema socioeducativo, com foco para o público de LGBTs.
Metodologia: Trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, cujo procedimento
metodológico é a análise documental. Resultados: O Estado é responsável pela promoção
da integridade humana dos jovens acautelados, e neste sentido, necessita normatizar
políticas específicas de proteção ao público juvenil LGBT durante o cumprimento das
medidas socioeducativas, uma vez que já existem políticas públicas que garantem o direito
à saúde sexual e à educação para a diversidade sexual e de gênero para a população em
geral. Conclusão: Os jovens acautelados vivenciam relações de poder durante o período
do cumprimento de suas medidas de privação de liberdade, algumas marcadas pela
territorialidade das identidades de gênero distintas que (con)vivem naquele espaço. Ao se
perceber as aproximações e distanciamentos a nível normativo, é possível estabelecer
políticas de combate à discursos e práticas discriminatórias no contexto do sistema
socioeducativo.

A favelização como expressão da desigualdade no planejamento urbano
Fernanda Jamur Lopes, Eunice Maria Nazareth Nonato
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: planejamento urbano, favelização, território, estado da arte
Introdução: A preocupação com o planejamento urbano tem se tornado recorrente nos
últimos anos. O fenômeno da “favelização”, presente nos centros urbanos de grande e
pequeno porte tem sido alvo de pesquisas no campo da sociologia urbana. O território
fragmentado das cidades e o crescimento desordenado em regiões periféricas são
frequentemente negligenciados pelas organizações públicas, tornando-se lugares às
margens do Estado e dando origem às chamadas “favelas”. Ainda que crescente, a
abordagem relacionada ao processo de favelização, tem se reduzido à uma abordagem
materialista, deixando lacunas para novos estudos. Objetivo: Mapear a produção
acadêmica nos últimos dez anos, relativa ao processo de favelização. Metodologia: A
metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico no Portal de Periódico da
CAPES/MEC das pesquisas realizadas de 2007 a 2016, utilizando como Palavras-chave:
Planejamento Urbano, Território e Favelização. Resultados: A busca resultou na
identificação de dez trabalhos que abordavam temas relacionados ao objeto de estudo. A
abordagem principal encontrada foi a relação do planejamento urbano com as políticas
públicas, estudos de caso e estudos de áreas de risco. Conclusão: Ao analisar o Estado
da Arte do tema de pesquisa foi verificado que grande parte da produção acadêmica
relacionada ao assunto possui uma abordagem mais materialista. Pouco foi encontrado
sobre os sujeitos, aparecendo sempre como atores passivos das políticas públicas e do
processo natural de urbanização desigual. Além disso, os trabalhos apresentaram uma
análise mais disciplinar do objeto de pesquisa. A partir dessa premissa, foi possível concluir
que existem lacunas que possibilitam uma análise interdisciplinar para a compreensão do
fenômeno da favelização como um processo sociocultural que possa abordar e identificar
os sujeitos, suas identidades e culturas, o território material e imaterial, além da definição
de um recorte espacial para estudo de caso da dissertação. Apoio: UNIVALE.

Análise de produção acadêmica sobre a influência da urbanização de favelas na
melhoria da saúde
Rogério Silva Cardoso, Renata B. F. Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: urbanização, saneamento, saúde, território
Introdução: O planejamento urbano é uma importante ferramenta para a melhoria da
qualidade de vida, colaborando na promoção da saúde. No entanto, mesmo cidades
planejadas como Belo Horizonte, construídas pela intervenção estatal, num traçado
modernizador, tornam-se um local de segmentação, que hierarquiza seu território e expulsa
para as áreas suburbanas as camadas populares, constituindo os assentamentos
precários. Sendo assim, é importante avaliar os efeitos da urbanização, sobretudo do
saneamento básico, na melhoria da saúde nesses assentamentos. Objetivo: Analisar
produções acadêmicas dos últimos dez anos sobre a influência da urbanização de
assentamentos precários na melhoria da saúde. Metodologia: Foram realizadas buscas
de artigos nos portais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) e no Google Acadêmico, acessado através de
(www.scholar.google.com.br), utilizando-se as palavras-chave: urbanização; saneamento;
saúde; território. Resultados: Entre os artigos encontrados, foram lidos e fichados os com
maior aderência ao tema proposto, sete estabeleceram correlações diretas entre a melhoria
nos índices de saúde e fatores como: saneamento básico, cobertura vegetal e ambiente
urbano; outros dois abordaram a política de promoção da saúde e o planejamento urbano,
os discursos preventivista e de promoção da saúde.Um dos artigos trouxe dados de que
com a ampliação da cobertura por serviços de saneamento básico, no período entre 2001
e 2006, ocorreu uma melhora nos indicadores de saúde, porém não expressiva. Mas, esses
indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social foram essenciais na decisão
sobre a priorização de investimentos em saúde no Brasil. Conclusão: O planejamento
urbano e o saneamento básico são ferramentas importantes para melhoria na qualidade de
vida, colaborando na promoção da saúde, mas são apenas alguns dos macro
determinantes no processo saúde doença. Apoio: UNIVALE, NIESD.

Estudo de caso do gerenciamento de resíduos sólidos da cidade de Itanhomi/MG
Laryssa Gabriella Barros Araújo, Karolayne Kethelen Perpétuo Silva, Mariana de Souza
Lopes Vidal, Dayane Gonçalves Ferreira
Palavras-chave: Itanhomi, usina, resíduo, saneamento
Introdução: O aumento progressivo de resíduos sólidos está causando impactos
ambientais de diferentes proporções, tornando-se limitadas as áreas disponíveis para
deposita-los. O presente trabalho consiste em um estudo de caso do gerenciamento de
resíduos sólidos da cidade de Itanhomi/MG.A usina, que foi fundada no ano de 2009,
reduzia o número de resíduos produzidos. No ano de 2011 houve um incêndio na usina,
cuja causa não foi identificada, onde houve perda total da mesma, não sendo de interesse
da prefeitura implantar uma nova. Por conta deste incêndio os resíduos deixaram de ser
triados, e hoje, são descartados no lixão cerca de 5 toneladas/dia, sendo que quando havia
a usina os funcionários conseguiam triar 1 tonelada/dia. Objetivo: O objetivo é analisar o
contexto atual da cidade, que não conta com espaço para construção de outra usina e
apresenta disposição final inadequada dos resíduos sólidos, e propor soluções viáveis.
Metodologia: A metodologia foi baseada por pesquisas em livros e internet, entrevistas
com funcionários e ex-funcionários da prefeitura e da usina de triagem. Também, foram
feitas visitas ao local onde era localizada a usina e ao lixão. Resultados: A usina acarreta
muitos benefícios, tais como diminuição da taxa de geração de resíduos, geração de
emprego, redução de impactos ambientais, redução da poluição ambiental para produção
de bens, também, podendo ajudar em uma melhor reciclagem e destinação final dos
resíduos. Conclusão: Devido à perda total da usina, a prefeitura decidiu usar a área para
a construção de casas populares, o que impossibilitou a construção de uma nova. Além
disso, na cidade não conta com outro lugar disponível. Portanto, de acordo com o Plano
Municipal de Saneamento Básico da cidade de Itanhomi/MG, uma proposta viável seria
fazer uso de consórcios regionais com a cidade de Tarumirim/MG como alternativa para a
gestão dos serviços públicos de saneamento básico.

Importância da implantação da coleta seletiva; uma conscientização à população de
Periquito-MG
Quézia Lago Moura de Araújo, Nadine Avelar Pereira, Thaís Almeida Cristino, Dayane
Gonçalves Ferreira
Palavras-chave: coleta seletiva, triagem, resíduos
Introdução: A coleta seletiva é de total importância para o meio ambiente, pois auxilia na
diminuição dos impactos causados pelas ações do homem, ajuda na reciclagem de vários
materiais que de início seriam descartados em lixões e aterros. Este trabalho foi realizado
na cidade de Periquito – MG, situada às margens da BR 381. No município há uma usina
de triagem com presença de animais e grande risco de proliferação de doenças no local,
pois os resíduos chegam sem separação prévia. A realização da coleta seletiva diminui
esse risco e o ambiente de trabalho fica melhor e mais agradável. Objetivo: O presente
trabalho tem como objetivo o estudo para conscientizar a população de Periquito-MG sobre
importância da coleta seletiva para o município e meio ambiente. Metodologia: A
metodologia utilizada foi pesquisas em artigos, leis e pesquisa de campo. Foi realizada uma
entrevista com o funcionário da Prefeitura responsável pelo setor, no qual foi possível a
visita à triagem e melhor entendimento da real situação. Resultados: Antes de iniciar
qualquer projeto que envolva a coleta e reciclagem de lixo, é importante avaliar o perfil dos
resíduos sólidos gerados em diferentes pontos do município, assim foi possível observar
que os processos que são feitos de forma errada já possuem data prevista para melhoria,
porém ainda não foi estudado métodos para implantação da coleta seletiva. Pretende-se
então realizar um projeto de conscientização para a população através de palestras,
panfletos e atividades recreativas nas escolas, creches, postos de saúdes e praças
públicas, para mostrar o quão importante é a previa separação dos resíduos gerados para
o meio ambiente e para os trabalhadores da usina de triagem. Conclusão: Compreendese que a Coleta Seletiva é de suma importância, tanto para o meio ambiente como para a
economia do município, gerando empregos e melhoria na usina de triagem, podendo
também evitar proliferações de doença.

Mercado municipal enquanto patrimônio cultural de Governador Valadares
Fernanda Jamur Lopes, Eunice Maria Nazareth Nonato
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: mercado municipal, Governador Valadares, patrimônio histórico cultural
Introdução: Desde o início do processo de formação histórica das cidades o Mercado
representa grande destaque nas relações comerciais, mas, além disso, simboliza espaço
de relações sociais, sentimento de pertencimento e identidade coletiva àqueles que o
frequentam. Compreender o espaço dos mercados a partir do ponto de vista sociológico
requer uma interpretação das relações socioespaciais e temporais presentes em seu meio
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comercial/econômica, pois é dotada de signos, identidade, memória e representações
simbólicas. A dinâmica constante da cidade, marcada pelas alterações da paisagem,
ressignificação dos lugares e da memória ao longo da história, é responsável pela
valorização de determinados espaços em detrimento de outros. Objetivos: Compreender
porque a população de Governador Valadares não se apropria do Mercado Municipal como
Patrimônio Histórico Cultural da cidade e entender o processo histórico que culminou na
desvalorização da região na qual está inserido. Metodologia: A pesquisa será realizada
através de revisão bibliográfica e observação do objeto de estudo através de visitas locais,
a fim de compreender as inter-relações e as representações presentes naquele ambiente.
Resultados: A área central próxima ao Mercado sofreu diversas transformações com o
passar do tempo, alterando seu uso e ocasionando o afastamento da população, assim,
consequentemente o empobrecimento cultural da região. Conclusão: Embora o Mercado
Municipal seja dotado de signos, representações e relações sociais, a situação do local em
que está inserido e o desinteresse da população de se apropriar do mercado enquanto
Patrimônio Histórico chama a atenção para a necessidade de uma intervenção e
revitalização neste local que é tão rico em história e memórias da nossa cidade. Apoio:
UNIVALE

O Mucuri nas Gerais: Da ocupação a implementação da Secretaria de Estado para
Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais – SEDINOR
Hélio Vinícius Valeriano Furtado, Daniel de Azevedo Teixeira, Leandro de Almeida Castro,
Rodrigo de Carvalho Hott
Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) – Teófilo Otoni – MG
Palavras-chave: ocupação, Vale do Mucuri, SEDINOR
Introdução: O modelo de ocupação implementado no Vale do Mucuri, situado no nordeste
do estado de Minas Gerais não proporcionou o desenvolvimento da região. Historicamente
o Mucuri consolidou-se como uma das regiões mais pobres do Estado, nesse sentido fazse necessário a implementação de políticas sociais que visem o desenvolvimento da região
e proporcione o desenvolvimento social e econômico. Objetivos: Debater as
particularidades do processo de ocupação do Vale do Mucuri e suas consequências para o
desenvolvimento da região. Buscou-se ainda situar a criação da Secretaria de Estado para
Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais – SEDINOR como uma estratégia de
contribuição na efetivação de políticas sociais que combatam a pobreza e promovam o
desenvolvimento regional. Metodologia: Para realização desse trabalho foram consultados
referenciais teóricos que dialogam sobre o processo de ocupação do Mucuri, buscamos
ainda dados sobre o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH dos municípios que compõe
o Vale do Mucuri. Resultados: Os resultados dessa pesquisa dão conta que o modelo de
ocupação empregado no Mucuri não possibilitou o desenvolvimento econômico e social da
região; o Mucuri apresenta índices de pobreza muito superiores a outras regiões do estado.
Conclusão: Diante do cenário histórico onde o Vale do Mucuri não experimentou um
processo de desenvolvimento a implementação de uma Secretaria de Estado com atuação
exclusiva nos Vales do Mucuri e Jequitinhonha compõe uma importante estratégia de
promoção do desenvolvimento regional e de combate à pobreza e a extrema pobreza.
viniciusunipac@yahoo.com.br

Processo de verticalização nas cidades brasileiras
Pedro Lino Hanauer de Moura, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: interdisciplinaridade, verticalização, território
Introdução: A cidade é um espaço dinâmico, e está com constante mudança. Estas
mudanças, alteram sua paisagem, tipologias, funcionalidades e usos. A verticalização é
uma tendência que tem se manifestado, e dentro desta temática nota-se o problema de
adensamento urbano das cidades. Visto isso, a temática da interdisciplinaridade é evidente
num contexto onde muitos são os autores responsáveis por estas alterações no processo
de formação do espaço. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo diagramar a
produção acadêmica sobre o processo de verticalização dentro das cidades brasileiras nos
últimos dez anos, observando seus impactos e relacionando a interdisciplinaridade com a
formação vertical do tecido urbano. Metodologia: Levantamento bibliográfico no site Sciello
e Google Acadêmico das pesquisas realizadas entre 2006 a 2016 relativas ao processo de
verticalização, utilizando como palavras-chave: Interdisciplinaridade, Verticalização e
Território. Resultados: A investigação resultou na identificação de vinte e dois trabalhos
que acercaram-se a discussão sobre a verticalização, sendo que dezesseis abordaram a
temática relacionada a um estudo uma região. A respeito da interdisciplinaridade resultou
em dois estudos, como que ao percorrer os caminhos da interdisciplinaridade foi promovida
a contribuição para o planejamento urbano. A temática território, derivou em questões de
escala, paisagem urbana, adensamento territorial e produção do espaço no território.
Conclusão: Foi identificado que a verticalização se dá no espaço de forma lenta e muitas
vezes concentrada e regionalizada, modificando as tipologias tradicionais. Neste sentido, a
busca verifica resgatar quais seriam os agentes envolvidos, dentro de uma rede de relações
políticas, sociais, econômicas e técnicas que se cruzam dentro do processo de
verticalização do espaço urbano, verificando a necessidade dos estudos mais
aprofundados sobre a interdisciplinaridade do território nas cidades.

Descartes de resíduos e sua relação com a drenagem urbana ao longo do curso do
córrego Figueirinha em Governador Valadares – MG
Breno Felipe Breder, Amanda Alves Pereira, Gabriel Peçanha Brito Garcia, Karla Ferreira
de Carvalho Aguiar, Juliano Daniel Groppo
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: drenagem, resíduos, córrego Figueirinha
Introdução: No Brasil, e mais precisamente na cidade de Governador Valadares, os dados
a respeito da quantidade de resíduos descartados ao longo do sistema de drenagem são
poucos ou praticamente nulos. Há uma relação entre o mau direcionamento dos resíduos
e a baixa eficiência dos sistemas de drenagem, quando existem. Desse modo, os autores
do presente trabalho relacionaram a situação atual dos descartes de resíduos em um trecho
do córrego Figueirinha em Governador Valadares, com a ineficiência da drenagem urbana.
Objetivos: Exemplificar como a situação encontrada ao longo do curso do Córrego
Figueirinha prejudica a drenagem urbana local. Foram apresentadas também, possíveis
ações mitigadoras que possam trazer benefícios para a população. Metodologia: Revisão
bibliográfica, além de visitas ao Córrego Figueirinha no trecho que abrange desde o bairro
N. Senhora das Graças até a Av. Sete de Setembro. Além disso, entrevistas com moradores
às margens do Córrego Figueirinha tiveram como enfoque a compreensão da realidade
local. Por fim, foram buscados dados na Prefeita Municipal de Governador Valadares, no
intuito de se encontrar mais informações. Resultados: O descarte irregular de resíduos na
região resulta no carregamento desse material até o sistema público de drenagem,
obstruindo-o e proporcionando alagamentos e enchentes, o que afeta a saúde e a qualidade
de vida dos moradores. Quando solicitada, a prefeitura não dispunha de dados precisos,
tão pouco de planos para executar ações mitigadoras. Conclusão: Afirmou-se a ligação
existente entre o mau gerenciamento dos resíduos sólidos e a ineficácia do sistema de
drenagem do córrego Figueirinha. Alem disso a educação ambiental se mostrou uma
medida necessária a ser tomada. Apoio: UNIVALE
brenofelipebreder@hotmail.com

Estudo exploratório de tendências das classes de precipitação na Bacia do Rio Doce
Élida Kécia Nunes Lima, Raissa Kely Ferreira da Silva, Juliano Daniel GroppoUniversidade
Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: precipitação, tendência, planejamento urbano
Introdução: Inundações e alagamentos são problemas recorrentes das grandes cidades,
fortes chuvas associadas ao déficit no planejamento vêm causando inúmeros transtornos
a população urbana. O estudo de séries históricas da precipitação auxilia no
dimensionamento de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais. Os testes de
Mann-Kendall e Pettitt permitem entender o passado, caracterizar o cenário atual e como
ele foi atingido e, finalmente, projetar cenários futuros, além de determinar com que
velocidade as alterações ocorrem. Objetivo: Avaliar as tendências temporais e mudanças
bruscas na média nas classes de precipitação em 7 estações pluviométricas distribuídas
na Bacia do Rio Doce, no período entre 1950 e 2016. Metodologia: A precipitação foi obtida
do banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA), e para realizar os testes foram
divididas em 3 classes:chuva leve (0 - 5 mm.dia-1); moderada (10 - 30 mm.dia-1); e severa
(> 30 mm.dia-1) . Após a aquisição de dados, foi realizado, quando necessário, a correção
e o preenchimento de falhas dos dados, para posterior aplicação dos testes de MannKendall e Pettitt para avaliar a tendências temporais e mudança brusca na média,
respectivamente. Resultados: De uma maneira geral, somente a classe de precipitação
leve apresentou tendências positivas significativas e mudança brusca na média no inicio
dos anos 70, as classes moderada e severa não apresentaram tendências significativas e
mudança brusca na média. Conclusão: As tendências não significativas observadas nas
chuvas de intensidades moderada e alta, mostram que as estações aqui estudadas, não
deverão ter problemas relacionados a drenagem urbana, porém vale ressaltar que a
intensidade da chuva é apenas uma das variáveis envolvidas na drenagem urbana. Estudos
mais aprofundados deverão ser realizados para uma melhor compreensão dos processos
que geram impactos nos sistemas de drenagem. Apoio: FAPEMIG e UNIVALE
elidak_lima@hotmail.com

Gerenciamento de recursos hídricos: a situação da bacia do rio Suaçuí
Raissa Kely Ferreira da Silva, Dayane Gonçalves Ferreira, Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: bacias hidrográficas., CBH Suaçuí, rio Suaçuí, Recursos hídricos
Introdução: A água, recurso indispensável para a manutenção da vida, apesar de ser um
bem de domínio público, sua utilização no Brasil, é regulada pelo Estado que, entre outros
objetivos, visa agir mediante aos cenários de degradação dos recursos hídricos. Assim,
foram criados comitês de bacias hidrográficas, compostos por diversos representantes da
sociedade, que são responsáveis por gerir o uso da água que se encontra em sua área de
abrangência.Entretanto, vários são os problemas enfrentados nas diversas bacias do
Brasil, não sendo diferente em relação à bacia do rio Suaçuí (MG) - coordenada pelo comitê
do Suaçuí – CBH Suaçuí, alcançando cerca de 568.973 mil habitantes, dispostos em 48
municípios. Essa vem enfrentando complicações devido à erosão do solo, estiagens,
degradação de áreas de vegetação original, atividades de pecuária e mineração, dentre
outras. Objetivo: Analisar como a temática sobre os problemas enfrentados pela bacia do
rio Suaçuí é abordada em estudos acerca das bacias e comitês hidrográficos. Método:
Estado da arte sobre a produção acadêmica, dos últimos vinte anos, que têm como objeto
de estudo, bacias e comitês hidrográficos no Brasil. Resultados: Por meio do levantamento
bibliográfico, identificou-se cento e quarenta e oito pesquisa que têm como objeto, comitês
e bacias hidrográficas do país. Desses estudos, muitos abordaram situações e problemas
em bacias localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, mas nenhum
mencionou a bacia do rio Suaçuí. Conclusão: Observa-se uma carência em relação a
estudos que têm como objeto de análise, a bacia do rio Suaçuí. Vale ressaltar a importância
desta, visto que localiza-se na região sudeste do país, tida como a mais populosa região
do Brasil. Assim, evidencia-se a necessidade de novos estudos sobre essa bacia, com
intuito de fornecer informações, seja para colaborar na gestão de seus recursos hídricos ou
desenvolvimento de pesquisas, inovações e projetos, tão essenciais para manutenção da
qualidade e quantidade de suas águas. Apoio: UNIVALE.
kellycorpse@hotmail.com

Os impactos ambientais do descarte ilegal dos resíduos da construção civil na bacia
hidrográfica do rio doce, estudo de caso do bairro cidade nova, Governador
Valadares
Waléria Rocha Miranda, Bruno Ícaro de Aguiar Costa, Jehan César Pedroso, Letícia
Chaves Lourenço, Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: impacto ambiental, descarte ilegal de RCC, construção civil, bacia
hidrográfica, saneamento
Introdução: O presente trabalho tem por objetivo analisar o impacto do descarte ilegal de
resíduos da construção civil no bairro Cidade Nova, município de Governador Valadares.
Esses resíduos são provenientes de construções, reformas e demolições de obras da
construção civil. Estima-se que os restos de materiais derivados da construção civil
representam cerca de 40% a 60% do resíduo sólido urbano. Objetivo: Levantar dados
acerca dos impactos do descarte ilegal dos resíduos da construção civil na Bacia
Hidrográfica do Rio Doce. Metodologia: Para atender ao objetivo do respectivo trabalho foi
realizada uma de pesquisa de campo exploratória quanto aos problemas do Bairro Cidade
Nova na cidade Governador Valadares-MG, além de revisão bibliográfica.Resultados: Na
área analisada, foi encontrado um total aproximado de 60m³ de resíduos. Entre os materiais
identificados, destacaram-se um total de 90% provenientes de serviços de obras, reparos,
reformas e demolições em construções. Muitos destes materiais foram encontrados nos
logradouros e lotes, sendo perceptível que uma parcela significativa do que é despejado
trata-se de materiais com reutilização. Conclusão: Tendo em vista que estes resíduos
representam uma parcela significativa dos resíduos sólidos, a indústria da construção civil
tem a responsabilidade de minimizar os impactos ambientais causados por estes. Através
de ações que visam a minimização dos resíduos, reutilização desse material e reciclagem.

Percepção ambiental dos estudantes e professores da área de tecnologia da
informação do Instituto Federal Minas Gerais sobre o descarte do resíduo
eletroeletrônico com ênfase nos equipamentos de informática
Sérgio Pereira dos Reis, Luiz Fernando da Rocha Penna
Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG–GV
Palavras-chave: resíduos, tecnologia, sustentabilidade, educação ambiental
Introdução: A informática evolui continuamente com a expansão e o uso da tecnologia, o
que traz mudanças significativas no comportamento humano. Porém, com grande uso dos
recursos computacionais, a preocupação com meio ambiente aumentou consideravelmente
em relação ao descarte quando tornam-se obsoletos. Segundo levantamento realizado no
ano de 2009, em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, estima-se
que Minas Gerais gere cerca de 68,6 mil t/ano de resíduos provenientes de telefones celular
e fixo, televisores, computadores, rádios, máquinas de lavar roupa, geladeiras e freezer. No
Brasil, o valor estimado é de 679 mil t/ano. Dentre as leis brasileiras que visam a
conservação dos recursos naturais destacam-se a Política Nacional de Resíduo Sólidos e
a Política Nacional de Educação Ambiental. Uma ferramenta que tem sido bastante utilizada
por gestores e organizações participantes é a pesquisa de percepção ambiental; pois
espera-se que esse instrumento possibilite uma escuta dos valores, necessidades e
expectativas das populações locais com respeito a determinada unidade de conservação.
Objetivo: Analisar a percepção ambiental dos docentes e discentes de diferentes campis
do IFMG que possuem cursos na área de tecnologia de informação no que tange aos
Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos, com ênfase nos equipamentos de
informática. Metodologia: Como a pesquisa ainda é incipiente, para alcançar os objetivos
propostos será feita uma revisão bibliográfica e uma pesquisa através de aplicação de um
questionário eletrônico via google docs, sobre a percepção ambiental. Resultados: De
acordo com levantamento preliminar nas ementas dos cursos, percebe-se que a temática
não tem sido abordada nessa área de formação. Conclusão: Como proposta espera-se
que ocorram mudanças nas ementas dos cursos da área de (TI) inserindo uma disciplina
afim de discutir e complementar a formação dos futuros profissionais.

Programa de gerenciamento de resíduos sólidos
Arthur da Silva Paes Neto, Michel Santos Perpétuo, Vitor Hugo Félix Fernandes, Dayane
Gonçalves Ferreira
Universidade Vale do Rio doce – UNIVALE
Palavras-chave: programa de resíduos, gerenciamento
Introdução: A norma ISO 9001:2008 é um componente estratégico de uma organização
que define requisitos para o sistema de gestão da qualidade e a forma que uma empresa
deve ser gerenciada. Quando os requisitos são atingidos, a organização melhora sua
capacidade de identificar e analisar as necessidades dos clientes e garantam a melhoria
contínua do sistema de gestão. Um desses requisitos, é o plano de gerenciamento de
resíduos sólidos, (PGRS) que é um documento integrante do processo de licenciamento
ambiental, que comprova a capacidade de gerir de modo ambientalmente correto todos os
resíduos. Objetivo: Busca reduzir a geração de resíduos na fonte, adequar a segregação
na origem, achar local adequado para descartar os resíduos com possibilidade de reuso e
reduzir os riscos ao meio ambiente para Governador Valadares. Metodologia: Foi realizado
visitando a empresa que emprega esse processo e com isso podemos ter uma ideia de
como foi desenvolvido o PGRS na empresa e conversando com um dos funcionários que
esteve presente na implementação desse programa. Resultados: Os resultados que
observamos nas obras que utilizam esse PGRS e de que com ele todo o resíduo que existe
ali tem um destino e uma finalidade após a sua utilização mesmo nas fases iniciais de uma
construção até o seu termino e com isso tudo que é gerado na obra com a ajuda desse
processo. Conclusão: O programa e para planejar, gerenciar e executar ações de
minimização dos resíduos sólidos gerados durante a construção. Resíduos esses que são
volumosos e comprometem a qualidade de vida urbana, na forma de poluição e proliferação
de vetores. E para a preservação do meio ambiente na cidade pode se concluir que o
processo trouxe benefícios para as obras.

Tratamento de dados fluviométricos utilizando estações localizadas no Rio Doce
Raissa Kely Ferreira da Silva, Élida Kécia Nunes Lima, Juliano Daniel Groppo
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: dados hidrológicos, preenchimento de falhas, método de regressão linear
Introdução: Aspectos relativos à qualidade, confiabilidade, consistência, sequenciamento
e ausência de falhas, devem ser considerados em estudos e pesquisas que utilizem séries
de dados e relacionados em diversas áreas, entre elas na hidrologia e climatologia.
Contudo, diversos problemas são encontrados em bancos de dados, ocasionados por
fatores mecânicos, humanos, financeiros, etc., que dificultam a sua utilização, acarretando
em dificuldades de interpretação ou análises equivocadas. Assim, é necessário a utilização
de métodos de correção e preenchimento de falhas para uma melhor compreensão dos
comportamentos do objeto em análise. Objetivo: Aquisição e manipulação de dados
hidrometeorológicos; centralização e gestão do banco de dados; preenchimento de falhas;
análise de consistência dos dados e análises preliminares desses parâmetros em estações
localizadas no Rio Doce. Método: Os dados foram obtidos através da Agência Nacional
das Águas – ANA. Foram selecionadas seis estações fluviométricas localizadas no Rio
Doce, com um período de dados de 1950 a 2016. A vazão é inicialmente testada através
da comparação dos dados entre estações em um mesmo rio, no intuito de verificar erros
grosseiros, como a vazão a jusante menor que à montante. Esses desvios, o preenchimento
de falhas e a reconstituição foram corrigidos através de regressões lineares entre diferentes
postos de um mesmo rio. Resultado: Nessa fase do estudo só foram selecionadas as séries
mais completas e de melhor qualidade, mesmo assim, todas as estações selecionadas
apresentaram falhas. Além disso, apenas uma estação apresentou dados desde 1950, e
foi utilizada para reconstituir as séries das demais. As falhas foram quase todas
preenchidas com o método descrito e, quando não possível, utilizou-se a média aritmética
simples. Conclusão: Conclui-se a importância da integridade dos dados numa pesquisa,
levando em consideração, principalmente, a ausência de falhas, a qualidade dos dados e
o período sequencial e abrangente. Apoio: FAPEMIG e UNIVALE.
kellycorpse@hotmail.com

A influência e a vivência das famílias de adolescentes envolvidos com a
criminalidade
Kamila Faria Andrade, Fernando Alves Fernandes, Grasiela Aparecida Coura Querobino
Alvarenga, Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: adolescência, criminalidade e família
Introdução: O cometimento de atos infracionais por parte dos adolescentes em situações
de vulnerabilidade, é uma das realidades da sociedade que é sofrida pelas famílias
brasileiras. A ausência de recursos, a baixa escolaridade, a fragilidade com os vínculos
familiares, assim como a violência social que efetivamente integra o cotidiano é uma das
responsáveis, pelo envolvimento de adolescentes no cometimento de um ato infracional.
Objetivo: Este trabalho tem o intuito de mapear a produção acadêmica nos últimos dez
anos, relativa a adolescência e a criminalidade, levanto em conta a participação familiar.
Metodologia: Levantamento bibliográfico no site Scientific Electronic Library Online
(SciELO) das pesquisas realizadas de 2006 a 2017, utilizando como palavras-chave:
adolescência, criminalidade e família. Resultado: Na base de dados SciELO foram
encontrados 18 artigos, sendo que 10 atenderam aos critérios de inclusão.Segundo esses
autores é importante que o seio familiar atue em comunhão e manutenção dos aspectos
essenciais para o desenvolvimento do adolescente, como os físicos, cognitivos, sociais e
afetivos. Quando a família passa por dificuldades sejam financeiras, de relacionamento, na
comunidade ou a dificuldade de lidar com o adolescente, e estas não são plenamente
superadas, podem influenciar os adolescentes a vivências de risco que poderão servir de
estopim para impulsionar seu ingresso na vida no crime. Conclusão: Conclui-se que o
ambiente familiar pode funcionar como um fator determinante para o cometimento ou não
para o ingresso na criminalidade, ficando evidente, portanto, que além de todas as
influências sociais, a família deve atuar efetivamente presente na vida do jovem. Apoio:
UNIVALE.
kamila.f.andrade@hotmail.com

A mobilização de jovens em situação de conflito escolar
Gilson Arão Júlio Neto, Ana Cristina Marques Lemos, Lissandra Lopes Coelho Rocha ,
Eunice M. N. Nonato
Palavras-chave: conflito escolar, juventudes, relação com o saber
Introdução:Este estudo está relacionado ao projeto de pesquisa e extensão: “Relação com
Saber: Um estudo com jovens em situação de conflito escolar e evidencia as principais
queixas dos professores que atuam na educação básica, envolvendo os seguintes fatores:
dificuldades na aprendizagem da leitura, escrita, matemática e a existência de conflitos
diversos envolvendo jovens no contexto escolar.Segundo Boarini (2009) conversas
paralelas dos alunos durante as aulas, agressões verbais ou físicas aos colegas e, em
alguns casos, a professores da escola, são queixas muito mais frequentes do que o
esperado dentro de uma instituição educativa. Para (CHARLOT, 2000 p. 16), “existem
muitos jovens nessa situação, ou seja, para quem a escola não faz sentido”. Assim, neste
trabalho procurar-se-á discutir o lugar que a escola ocupa na socialização das juventudes
sob a perspectiva de Juarez Dayrell (2007) e B. Charlot (2004). Objetivo: Compreender a
relação que jovens em situação de conflito escolar estabelecem com o saber e a escola,
procurando analisar a mobilização para com o saber. Metodologia: A pesquisa será
realizada em uma escola da rede pública do Estado de MG. Como instrumento serão
utilizados o “balanço do saber” proposto por Charlot e diário de bordo elaborado a partir do
registro de quatro oficinas realizadas com aproximadamente cinquenta alunos da instituição
pesquisada. Nas oficinas serão abordados os temas: Liderança; Juventudes; Protagonismo
Juvenil; e Valorização da Vida. Resultados: As leituras iniciais realizadas apontam que
muitos jovens que se encontram em situação de conflito escolar, apresentam
vulnerabilidade social. Conclusão: Ainda em andamento, percebemos que o acesso ao
saber deve permitir a cada jovem coabitar num mundo novo, em que compreenda a vida,
as relações e a si mesmo, despertando-o para a mobilização de si para com o saber. Apoio:
FAPEMIG.
gilson-arao96@hotmail.com

A relação com saber, com a privação de liberdade e as territorialidades juvenis no
contexto socioeducativo
Eunice Maria Nazarethe Nonato, Ana Cristina Marques Lemos, Edmarcius Carvalho
Novaes, Sandra Dias Pereira da Costa
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: juventudes, condição juvenil, privação de liberdade, territorialidades
Introdução: Este trabalho reúne um conjunto de três pesquisas, ligadas ao Programa de
Pós Graduação Sctrito Sensu em nível de mestrado, Gestão Integrada do Território da
Universidade Vale do Rio Doce. Os estudos tiveram como contexto o Centro
Socioeducativo de Governador Valadares, onde é executado o projeto de pesquisa e
extensão “Juventude, Direito e Educação”. Apontam reflexões feitas à partir dos estudos
territoriais, da sociologia da educação e da juventude. Objetivos: Refletir sobre o processo
educativo e ressocializador da medida socioeducativa, articulando os estudos sobre
juventudes, com a relação com o saber e com a teoria da organização de patrimônios
individuais de dispositivos, em distintos espaços-tempos vividos e simbólicos.Metodologia:
A metodologia utilizada nos estudos teve abordagem qualitativa e utilizou de análise
documental e entrevistas como instrumentos investigativos. Resultados:Cada jovem
vivencia seu processo de ressocialização e nele constrói suas territorialidades enquanto um
ser jovem e acautelado, de igual forma, vivencia a relação com o saber e evidencia
aprendizagens com a medida, contudo, atribuem pouco significado a escola e a medida
socioeducativa de privação de liberdade, uma vez que estas não demarcam experiências
que coadunem com a expectativas e necessidades dos jovens. Assim, as pesquisas
apontam que os jovens transitam por múltiplos territórios no acautelamento, sendo as
territorialidades (re)construídas continuamente, em que o cotidiano vivido é marcado por
desafios e conflitos diversos, a partir das relações sociais e de poder estabelecidos, cujas
experiências vividas pautam-se em aprendizagens positivas e negativas que contribuem
com a reflexão sobre o ato infracional cometido, sem contudo indicar contribuições
significativas para a reinserção social.
eunicenazarethe@hotmail.com

A relação entre escola e a condição juvenil: um estudo sobre a construção do senso
de identidade do jovem
Aline Santos Pessotti de Oliveira, Eunice Maria Nazarethe Nonato, Renata Greco de
Oliveira
Palavras-chave: escola, crenças autorreferenciadas, influência, identidade
Introdução: O presente resumo está relacionado ao projeto de pesquisa e extensão
chamado “Relações com o Saber: Resolução de jovens em situação de conflito escolar”.
Os estudos sobre a adolescência mostram que ela é marcada por muitas mudanças e
transformações tanto físicas e psicológicas como nas crenças, valores ou opiniões.
Contudo, os estudos sobre juventude especialmente o protagonizado por Juarez Dayrell
(2013), mostram que a juventude é uma construção social do sujeito que busca o seu
espaço no mundo. Este estudo tomará Stanley Hall, conhecido como o “pai da
adolescência”, por considerar que esta fase precisava ser estudada de modo especial, uma
vez que, é um estágio dotado de necessidades específicas. Assim, pretende-se investigar
qual a relação entre a escola e a condição juvenil na formação do senso de identidade do
jovem? Objetivos: Estudar quais são essas influências na formação do senso de
identidade. Metodologia: O estudo feito neste trabalho terá caráter teórico cuja
metodologia será baseada em revisão bibliográfica dos seguintes autores: Bronk (2011),
Bandura (1997), McDavid (1990) e Loos (2003). Resultados: As leituras feitas em artigos
apontam a importância do relacionamento social, que se dá especialmente na escola, para
formação do senso de identidade do jovem, e o quanto isso pode afeta-lo positivamente ou
não. Conclusão: A pesquisa, aponta resultados parciais acerca do seu valor, descrição e
avaliação sobre suas capacidades e traços pessoais, e também o grau de confiança que
tem de si mesmo, pois, considerando sua eficácia, o jovem poderá desenvolver-se muito
melhor no âmbito escolar ou regredir, conforme suas perspectivas. Apoio: FAPEMIG
a.pessotti48@gmail.com

Diálogos sobre juventudes: permanências e variações na relação dos\as jovens com
a escola
Licinia Maria Correa, Maria Celeste Reis Fernandes Souza, Eunice Maria Nazarethe
Nonato, Jorddana Rocha de Almeida
Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Instituto
Federal de Minas Gerais – Campus Itabirito
Palavras-chave: juventudes, condição juvenil, escola
Introdução: Que aproximações e distinções se evidenciam na experiência escolar de
jovens oriundos de contextos escolares, territoriais e sociais diversos? Essa pergunta
orienta nossa proposta de dialogar acerca da condição juvenil e do lugar que a escola ocupa
em suas vidas. Problematizando questões como relação com o saber, experiência escolar,
tempo e forma escolar, projetos de futuro, a mesa redonda reúne um conjunto de pesquisas
qualitativas, realizadas com jovens alunos\as de escolas da rede municipal, estadual de
ensino e sistema socioeducativo. Objetivos: Dialogar sobre a relação dos jovens com a
escola, explorando as narrativas de jovens inseridos em diferentes contextos. Nosso
desafio é articular uma reflexão ancorada na sociologia da experiência e na teoria da
relação com o saber, interpelando pelos sentidos que os jovens alunos conferem às
aprendizagens e pelos significados da experiência escolar. Metodologia: Conjugando
instrumentos metodológicos quanti e qualitativos, as pesquisas utilizaram análises
documentais, entrevistas, grupos focais, e balanços do saber. Resultados: Os estudos
evidenciam que para os jovens, a escola é um lugar de encontro de saberes e de
socialização com outros sujeitos de sua idade. Os grupos de pares, os coletivos afirmamse como um importante lugar de aprendizados.Contudo, no confronto entre as legítimas
demandas impostas pelo cotidiano escolar e suas necessidades, os jovens manifestam
uma permanente tensão vivenciada na relação estabelecida com a escola. Conclusão: Os
resultados evidenciam que os jovens vivem no espaço escolar uma busca constante por
conformar-se à perspectiva temporal da escola ou abrir-se a outros tempos que o mundo
lhes oferece, bem como administrar a condição de aluno com a condição de jovem em
contextos de pobreza e violência. O desejo de estudar, escolarizar-se, aprender parece
esbarrar constantemente na necessidade de um lugar no mundo. liciniacorrea1@gmail.com

As multifacetas do tempo vivido pelos jovens em situação de privação de liberdade
Thaíse Félix Silva, Edmarcius Carvalho Novaes, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza,
Eunice Maria Nazarethe Nonato
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: tempos, juventudes, medida socioeducativa, privação de liberdade
Introdução: Este trabalho decorre do projeto de pesquisa e extensão da Universidade Vale
do Rio Doce “Juventude, Educação e Direto: uma ação de intervenção em um centro
socioeducativo”. Tem como escopo uma ação de intervenção de cunho educacional, na
Unidade Socioeducativa da cidade de Governador Valadares – MG. Uma parcela
significativa dos sujeitos da pesquisa que se encontram acautelados vivenciam tal
experiência em decorrência da busca por prazeres imediatos – o que encontra guarita no
aporte teórico de Norbert Elias e Carmen Leccardi, em suas problematizações sobre a
relação do humano com os tempos e os danos futuros oriundos de vivências
hedonistas.Objetivo: Analisar as relações com os tempos estabelecidas pelos jovens
durante o cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade.
Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica que tomará como referência dados
secundários oriundos de uma dissertação de mestrado, que realizou entrevistas
semiestruturadas com os acautelados. Resultados: Identifica-se nos relatos as seguintes
marcas temporais: o tempo vivido no acautelamento, em que se vive tensões entre a
proteção dada pela medida e o tempo de ser jovem; o tempo das regras antes e durante o
acautelamento; o tempo dos vínculos e o tempo projetado para si no futuro versus o tempo
do prazer imediatista. Conclusão: As falas dos jovens em relação aos tempos rompem
com a própria lógica do tempo cronológico e mostram que para os jovens o tempo é
multifacetado. É preciso que as medidas socioeducativas considerem as muitas faces do
tempo vividos no acautelamento. Apoio: FAPEMIG.
thaisefelixtupi@gmail.com

A visão dos jovens acautelados sobre o uso de drogas
Rayanni Freitas Pombal, Lissandra Lopes Rocha Coelho, Eunice Maria Nazarethe Nonato
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: substâncias Psicoativas, juventude, privação de liberdade
Introdução: Este trabalho se insere no Projeto “Juventude, saúde e acautelamento”
desenvolvido pela Universidade Vale do Rio Doce no Centro Sócio Educativo de Gov.
Valadares/MG. O consumo de drogas é algo que perpetua ao longo da história da
humanidade, sendo licitas ou ilícitas. Muitas situações que levam ao acautelamento
possuem relação com o uso ou o tráfico de drogas. Objetivo: Através da conceituação
histórica do perfil de jovens acautelados obtida em pesquisas que investigam do uso de
drogas por jovens em privação de liberdade, este estudo tem por objetivo estabelecer um
perfil de jovens acautelados quanto ao conhecimento e vivencias do uso de drogas.
Metodologia: Será realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo acerca do
tema em publicações de autores como Malvasi (2012), Pereira (2008), Arpini (2011) que
constituem a base teórica para análise dos resultados obtidos. Resultados: Ainda em
andamento, as leituras iniciais apontam uma relação dos acautelados com a vivencia de
substancias psicoativas. Indica que jovens com um contato precoce com drogas tem maior
probabilidade de serem acautelados, embora nem todos os acautelados tenham
dependência química. Conclusão: Conclui-se que o uso ou o tráfico de drogas aumenta
possibilidade do acautelamento juvenil. Nesse período de conflito interno, que é a
adolescência, faz-se necessário uma boa atuação do psicólogo dentro das medidas de
acautelamento, com vistas ao processo ressocializador. Entende-se, a partir das leituras
iniciais, que é importante também, direcionar um trabalho específico para as famílias dos
jovens. Apoio: FAPEMIG.
rayannifpombal@gmail.com

A vivência sexual de jovens acautelados em Unidade Socioeducativa
Karolayne Fernanda Pereira, Eunice Maria Nazarethe Nonato, Edmarcius Carvalho Novaes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: juventude, sexualidade, jovens acautelados
Introdução: A sexualidade é uma necessidade básica humana que deve ser entendida
como algo inerente do ser humano, que se manifesta desde o momento do nascimento até
a morte, de formas diferentes a cada etapa do desenvolvimento e é construída ao longo da
vida encontrando-se necessariamente marcada pela história, cultura, ciência, assim como
pelos afetos e sentimentos expressando-se então com singularidade em cada sujeito. Este
artigo apresenta estudo sobre a sexualidade de jovens acautelados em unidade
socioeducativa de Governador Valadares. Objetivos: compreender as consequências do
acautelamento sobre a vivência da sexualidade dos jovens em conflito com a lei.
Metodologia: Utilizou-se como metodologia revisão bibliográfica sobre o tema em autores
como Zagury (2002), Vieira (1978), e sobretudo Novaes (2016; 2016) cujos trabalhos foram
realizados na instituição pesquisada, bem como observação de campo na unidade.
Resultados:Através do exposto pode-se concluir a interferência negativa que a medida
socioeducativa de internação exerce na vida sexual, sendo a sexualidade dos acautelados
vivenciada de forma sofrível, fazendo com que esta necessidade seja mais uma das
privações pelas quais os adolescentes são submetidos. Conclusão: Constatou-se a
necessidade da criação e adoção de medidas para assegurar aos jovens acautelados o
direito de exercer a sexualidade com dignidade. Apoio: Pibic/FAPEMIG.
karolaynefernandap@gmail.com

Espaço e saúde dos jovens em privação de liberdade
Rayanni Freitas Pombal, Karolayne Fernanda Pereira, Eunice Maria Nazarethe Nonato
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: espaço, saúde, juventude,acautelamento
Introdução: Este trabalho se insere no Projeto “Juventude, saúde e acautelamento”
desenvolvido pela Universidade Vale do Rio Doce no Centro Sócio Educativo de Gov.
Valadares/MG. O sistema socioeducativo no Brasil é mantido precariamente, não trazendo
efeitos positivos para os jovens acautelados devido à falta da infraestrutura nas unidades
socioeducativas conforme estudos de Assis (2007) e Capitani (2012).Em visita técnica a
instituição pesquisada verificamos a inexistência de trabalho de prevenção à saúde mental
em decorrência da privação de liberdade. Objetivo: Analisar como o espaço físico da
instituição de acautelamento e o espaço simbólico ocasionado pela ausência do apoio
familiar e da convivência social, gera impactos na saúde dos jovens acautelados.
Metodologia: Será realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo com revisão
em pesquisas que podem contribuir para discussão do tema, bem como, análise de dados,
coletados e registrados em diário de bordo, durante as oficinas realizadas na instituição
pesquisada. Resultados: Este trabalho apresenta resultados parciais de estudos
realizados os quais apontam para uma precariedade do espaço físico onde se dá o
acautelamento e precariedade do espaço simbólico demarcado pelas ausências da família
e pessoas com as quais o jovem tenha vínculo afetivo. Conclusão: As precariedades
demarcadas pelo espaço no acautelamento pode agravar e propiciar o desenvolvimento de
transtornos em jovens privados de liberdade. Faz-se necessário uma maior atuação de
profissionais da saúde nesses espaços. Apoio: FAPEMIG.
rayannifpombal@gmail.com

Levantamento preliminar de estudos que abordam a medida socioeducativa de
internação e a saúde do adolescente
Gisely Vasconcelos Moreira Baia, Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: adolescente, ato infracional, saúde do adolescente.
Introdução: A medida socioeducativa de internação prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente – Eca (1990) constitui numa ação privativa de liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento. A saúde do adolescente é entendida na legislação brasileira como um
direito, devendo aos estabelecimentos socioeducativos, as medidas específicas de atenção
à saúde integral do adolescente acautelado. Sendo assim, necessário estudar o que já foi
produzido sobre o assunto, principalmente sobre como a temática da saúde vem sendo
abordada. Objetivo: Realizar levantamento de estudos que abordam a medida
socioeducativa de internação e identificar entre estes, os que abordam a saúde do
adolescente. Metodologia: Foi realizada busca eletrônica de artigos na base de dados
“Scientific Eletronic Library Online” – Scielo, utilizando-se palavras-chave: adolescente, ato
infracional, saúde do adolescente. Buscaram-se artigos no idioma português e inglês, no
período de dez anos (2006 a 2016). Resultados: Foram encontrados 16 artigos que
discorrem sobre a medida socioeducativa de internação. Entre os focos destas pesquisas,
estão: implantação do Eca e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo em
centros socioeducativos; perfil dos adolescentes; práticas coercitivas, pedagógicas,
restaurativas, culturais, religiosas e esportivas; famílias e educadores; e saúde do
adolescente. Observou-se que dos 16 artigos estudados, oito versam sobre a saúde. Entre
as preocupações destes estudos estão: a saúde mental e o uso de medicamentos
psicoativos, suicídio e legislações/paradigmas da atenção à saúde. Conclusão: O
levantamento bibliográfico tornou possível o panorama preliminar da produção acadêmica
na área e a percepção das ênfases dadas nestes estudos. Destaca-se a importância de
estudos que compreendam a complexidade dos processos de saúde/doença e o impacto
do acautelamento na vida dos adolescentes. Apoio: UNIVALE.

No fio da navalha: sentidos das experiências e projetos de futuro de jovens em
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade
Jorddana Rocha de Almeida, Geraldo Magela Pereira Leão
Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Itabirito
Palavras-chave: educação, juventude, medidas socioeducativas, experiência social,
projetos de futuro
Introdução: A pesquisa ancora-se no referencial teórico e metodológico da Sociologia da
Juventude e Sociologia da Experiência. A juventude é abordada como condição social e
um tipo de representação na qual os jovens são percebidos como sujeitos de direitos,
singulares, sociais e múltiplos. O trabalho de investigação foi realizado em uma Casa de
Semiliberdade em Governador Valadares-MG. Objetivos: O objetivo geral desta pesquisa
foi analisar a condição juvenil de jovens em situação de restrição de liberdade, buscando
compreender os sentidos que eles atribuíam às experiências da medida socioeducativa de
semiliberdade e seus projetos de futuro. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo,
desenvolvido pelos instrumentos metodológicos de análise de documentos, observações
participantes e entrevistas semiestruturadas com 16 jovens entre 13 e 18 anos.
Resultados: A condição juvenil dos jovens e suas múltiplas dimensões se constituíam em
um contexto sociocultural de vulnerabilidade, de relações sociais injustas, opressoras e
violentas na perspectiva da violação de direitos sociais e de processos de desumanização.
As experiências da medida socioeducativa de semiliberdade foram vivenciadas como
desafiadoras, demarcadas por conflitos intra e intergeracionais, vistas pelos participantes
como situações de teste e prova constante. A análise apontou que os jovens pesquisados
viviam em permanentes situações trágicas e limítrofes. Conclusão: Os jovens alimentavam
o desejo de sair da condição de contravenção, estimulados ou forçados pelo sistema
socioeducativo e pelas famílias, mas, ao mesmo tempo, não viam perspectivas de
romperem os laços e compromissos com o mundo do crime. Estavam sempre no limite
entre o mundo da medida e o mundo ilícito. A relação com a dimensão do projeto de futuro
era estabelecida por eles de maneira muito distante, prevalecendo uma adesão ao tempo
presente. Desse modo, os sentidos e significados das experiências estavam também
marcados por ambiguidades. Apoio: CNPq, IFMG

Território e educação na formação da cidadania plena de jovens
Monia Tomaz Soares, Eunice Maria Nazareth, Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação, juventudes, cidadania e território
Introdução: As possibilidades elencadas pela consignação educação-juventude-território
podem ser enriquecedoras para o sujeito em desenvolvimento, pois evidencia questões que
nos remetem a diferentes modos de atuação deste sujeito em sociedade e nos modos de
seu desenvolvimento pessoal. Neste estudo, será discutido o papel da escola segundo
Bourdieu (1992); as influencias do território na formação da juventude e o exercício de uma
cidadania plena. Objetivo: Refletir sobre a importância da educação e do território na
formação do jovem nos dias atuais para a formação de um sujeito crítico e participativo.
Metodologia: O estudo é baseado em uma revisão de bibliografias sobre a importância da
educação e do território na formação de um sujeito crítico. Desenvolvimento: Entendendo
juventude como uma etapa da vida decisiva para o exercício da cidadania e que a
participação ativa dos jovens no território vivido; tendo a compreensão dessa relação
juventude-educação-território,
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importantes; e ainda que sejam necessários novos e constantes estudos sobre a temática,
este estudo se apresenta com o intuito de auxiliar a construção de políticas públicas e
contribuirá para ampliar estudos no campo da juventude que constitui pauta importante nos
dias atuais. Conclusão: Por meio da educação a juventude pode em uma ação participativa
e cidadã modificar seu território, e apresentar novas possibilidades de se territorializar.
Apoio: UNIVALE.
moniaesperanza@hotmail.com

Acervo complementar: usos e possibilidades
Brenda Veras Dias, Linda Carten Estevan Lopes, Márcia Cândida de Araújo Cunha
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Escola Municipal Laura Fabri
Palavras-chave: acervo complementar, letramento literário, literatura
Introdução: A ação desenvolvida no PIBID Univale de Letramento Literário deu um novo
impulso no uso da literatura na escola. As atividades fortalecem o currículo, propiciando o
contato e aprofundamento no uso de obras literárias de bons autores e ilustradores
constantes no acervo da escola. Assim, bolsistas do programa integram um trabalho
colaborativo com os professores na apropriação e ressignificação dos livros do acervo
complementar do programa PNLD/Pnaic com diretrizes concretas e atividades centradas
nos livros literários. Objetivo: Sistematizar ações de letramento literário, utilizando o acervo
complementar do PNLD/Pnaic. Metodologia: Num primeiro momento, elencar as obras do
acervo para agrupá-las por categorias comuns (imagens, diversidade textual, qualidade dos
textos, temáticas, etc). Planejamento de oficinas e/ou sequencias didáticas com os livros.
Exposição do material a ser utilizado. Retomada junto aos professores do referencial teórico
que melhor subsidia o trabalho com os livros selecionados. Estabelecimento de
procedimentos que melhor se adaptam à proposta de leitura do acervo, implementação da
ação leitora em oficinas literárias. Roda literária na escola. Resultados: Esperamos uma
generalização no espaço escolar quanto à importância do uso e circulação das obras
literárias do acervo complementar através de metodologias planejadas. E que através de
oficinas literárias seja fomentada a leitura, ampliado o conhecimento da comunidade
escolar sobre as obras. Espera-se ainda que o fortalecimento dos profissionais supere o
mero folhear dos livros e atinja o letramento literário não somente dos alunos, mas dos
professores que precisam se encantar com os livros disponibilizados na escola.
Conclusão: O trabalho propiciará a mudança de cenário do acervo complementar na
escola: “das caixas e prateleiras para o imaginário infantil”. Apoio: PIBIB, UNIVALE.
dendinha.12@hotmail.com

De olho nos gêneros
Sandra Guedes Rogai de Souza, Raiane Maria Rodrigues Ferreira, Lorrane Rodrigues
Gonçalves, Elisângela Rodrigues A. Vieira Helal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Escola Municipal Maria Elvira Nascimento
Palavras-chave: letramento literário, gêneros textuais, leitura, escrita.
Introdução: O projeto “De olho nos gêneros”, em desenvolvimento na E.M. Maria Elvira
Nascimento,em Governador Valadares, conta com a parceria do PIBID/UNIVALE,
contempla duas turmas de 5º ano,e prioriza práticas de letramento literário e o incentivo à
leitura de diversos gêneros textuais. Objetivo: O objetivo do projeto é refletir sobre as
práticas sociais de leitura e produção textual, entender suas implicações, além de sanar as
dificuldades de leitura e escrita nos mais diversos contextos em que o aluno está inserido.
Metodologia: Para auxiliar o desenvolvimento do projeto, o livro “Como ensinar literatura
em sala de aula”, de Maria Alice Faria, foi utilizado na formação semanal do PIBID e vem
servindo de base na construção e aplicação de atividades como: rodas de leitura e de
conversa, leitura compartilhada, seminário de apresentação de trabalhos, reescrita e
reconto do livro “Contos de Morte Morrida”, de Ernani Ssó, oficinas de contação de histórias,
teatro de sombras, produção de um livro. Resultados: Espera-se que as crianças se sintam
estimuladas a realizar leitura de textos literários, vivenciando emoções, ampliando
experiências comunicativas além de desenvolver a empatia através das diferentes
situações e práticas sociais captadas por meio da leitura. Conclusão: Considerando a
importância do letramento literário como um processo de transformação na prática
pedagógica, de ampliação do conhecimento prévio, e respeitando o ritmo próprio de cada
aprendiz, pretende-se formar escritores e leitores que não só compreendam o texto, mas
também utilizem a literatura em seu contexto social. Apoio: PIBID/CAPES, UNIVALE.
sandrarogai72@gmail.com

Educação de jovens e adultos do campo: incentivo à prática de leitura como forma
de crescimento social e letramento
Grasiela Aparecida Coura Querobino Alvarenga, Kamila Faria Andrade, Fernando Alves
Fernandes, Marileny Boechat Frauches Brandão
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação do campo, educação de jovens e adultos, letramento
Introdução: A década de 1990 mostrou de forma mais enfática que a população do campo
começou a lutar pelos seus direitos de forma mais organizada, não apenas no que concerne
à luta pela posse da terra, mas também pelo direito à educação. É justamente nesse sentido
que a Educação para jovens e adultos (EJA) parece adequada para este público, para
aumentar a escolaridade e a qualificação social que os moradores do campo necessitam.
Objetivo: Identificar se a prática da leitura pode promover o crescimento social e o
letramento do morador do campo. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão
bibliográfica, realizado por meio da análise de artigos indexados nas bases de dados
SciELO e LILACS. Os descritores utilizados foram educação de jovens e adultos (EJA);
letramento; população do campo. Seguindo os critérios de inclusão/exclusão, os artigos
deveriam estar disponíveis nas bases de dados indicadas acima, publicados entre os anos
2005 e 2016, além de serem ligados ao elemento de estudo. Resultados: Na base de
dados SciELO foram encontrados 26 artigos relacionados aos descritores citados, sendo
que 16 atendiam aos critérios de inclusão. Na consulta ao LILACS, identificou-se um total
de 15 artigos. Destes, 09 já estavam presentes na base de dados SciELO e, portanto, 22
artigos foram analisados. Segundo os autores dos artigos estudados neste trabalho
podemos verificar que a prática da leitura pode promover um crescimento na vida social,
de forma que os alunos jovens e adultos do campo possam trabalha-la de forma
contextualizada, com prioridade para o cotidiano. Conclusão: Investir em trabalhos com
leitura na EJA do campo pode-se atender a dois lados muito importantes, primeiramente a
questão do letramento, melhorando a leitura e a escrita e, além disso, levar esses indivíduos
a fazerem uso da leitura e da escrita para se envolverem em práticas sociais. Apoio:
UNIVALE.
grasiela.alvarenga@ifmg.edu.br

Histórias em quadrinhos: uma proposta de letramento literário a partir da obra de
João Marcos
Ursula Bianca Ribeiro Herzog, Gabryela Silva Barbosa, Maressa Batista Siqueira Souza,
Vanessa Ingrid Lopes Mendes, Elisângela Vieira Helal
Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento, Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE
Palavras-chave: letramento literário, histórias em quadrinhos, sequência didática
Introdução: O projeto Histórias em quadrinhos: uma proposta de letramento literário a partir
da obra de João Marcos surgiu a partir de uma oficina vivenciada pelas bolsistas do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, realizada na Universidade
Vale do Rio Doce – UNIVALE, com o cartunista, escritor e professor João Marcos Pereira.
Nessa perspectiva, propõe-se a apropriação do letramento literário a partir do gênero
textual histórias em quadrinhos, tendo como impulso a obra de João Marcos, tanto para
desenvolver competências e habilidades de linguagem, quanto para formar o leitor literário,
por meio de uma abordagem linguístico-discursiva nas práticas pedagógicas de literatura
infantojuvenil. Objetivo: Assegurar ao aluno a consolidação de diferentes habilidades de
linguagem, visto que as possibilidades de exploração do caráter multimodal das histórias
em quadrinhos permitem propor a leitura, a escrita e o desenho como algo prazeroso.
Oportunizar a visita do autor à escola, com o intuito de aproximar leitores e autor, além de
entusiasmá-los a produzir suas histórias em quadrinhos. Metodologia: Elaboração e
execução de uma sequência didática em torno do gênero textual história em quadrinhos,
em duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Prefeito Joaquim
Pedro Nascimento. Resultados: Pretende-se que os alunos produzam histórias em
quadrinhos a serem organizadas em um livro a ser apresentado em um evento cultural que
reunirá a comunidade escolar. Conclusão: A articulação entre os conhecimentos teóricos
e a prática pedagógica permite guiar as bolsistas do PIBID na busca do letramento literário.
Apoio: CAPES, UNIVALE.
ursula.herzog3@gmail.com

Lendo imagens nas obras literárias: educação do olhar
Hilary Leite Felisberto Neto, Thainá Santos Lira, Tainara Adriane dos Santos, Elisângela
Rodrigues Andrade Vieira Helal
Universide Vale do Rio Doce – UNIVALE, Escola Municipal Laura Fabri
Palavras-chave: imagem, letramento literário, literatura
Introdução: O PIBID de Letramento Literário (Governador Valadares) estudou no primeiro
semestre de 2017 a obra “Como usar a literatura infantil em sala de aula”, de Maria Alice
Faria, que aborda o uso das imagens nos livros de literatura infantil e suas implicações na
construção de sentido da história em livros multimodais. Objetivo: Educar o olhar para a
compreensão do papel das imagens nos textos literários. Metodologia: Formação teórica
nas oficinas na UNIVALE e na escola sede do projeto; seleção do acervo a ser
disponibilizado na aplicação das aulas/oficinas; elaboração e aplicação de plano de ação
com alunos do 5° ano do EF. Em seguida, análise das imagens contidas em charges, tiras
e recursos usados nas HQ, desvendando a intenção comunicativa do autor e/ou ilustrador.
Foi realizada uma oficina preparatória do olhar com o livro “Peru de Peruca”, de Sonia
Junqueira e Alcy. A seguir, foram lidos os livros “Os Invisíveis”, de Tino Freitas e Renato
Moriconi, e “Cena de Rua”, de Ângela Lago. O fechamento deu-se com roda de debate
sobre os materiais analisados e a apresentação do curta metragem, categoria animação,
“Ratos de Rua”, de Rafael de Paula Carvalho, composto com um jogo de imagens estáticas
e em movimento. Resultados: O êxito do trabalho com os livros ilustrados contribuiu para
o enriquecimento do senso crítico e estético das crianças, além de desenvolver a
percepção, a oralidade e a capacidade de estabelecer diálogos entre as obras pautadas
por textos multimodais. A analogia decorrente do entrelaçamento das questões sociais
tratadas nos livros sensibilizou os professores regentes acerca da importância das
ilustrações nos livros de literatura infantil. Conclusão: As reflexões, o implícito e explícito
no texto, o impacto das imagens, as inferências e as indagações feitas ao texto ilustrado,
certamente contribuíram na formação do letramento literário na escola e no enriquecimento
das aulas de literatura incluídas na matriz curricular. Apoio: PIBIB, UNIVALE.
hilefeneto@outlook.com

Trabalhando a consciência ambiental através do letramento
Flávia Aparecida de Souza, Michelle Cristina da Conceição Tavares, Paula Andreza de
Almeida Wanzeler, Elisângela Rodrigues Andrade Vieira Helal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: preservação, rio Doce, meio ambiente
Introdução: A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida e sua
preservação deve ser foco da prática educacional. Por vivenciarmos, em Governador
Valadares, problemas relacionados à poluição do Rio Doce, encontramos no livro “Amiga
Lata, Amigo Rio” uma forma lúdica de trabalhar a consciência ambiental, favorecendo a
compreensão de um tema tão relevante: “a preservação dos rios”. Objetivo: A sequência
didática trabalhada teve como objetivos conscientizar os alunos sobre a importância da
preservação e recuperação dos rios e matas e desenvolver habilidades relativas à gestão
ambiental e ao letramento. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido a partir da leitura do
livro “Amiga Lata, Amigo Rio”, escrito por Thiago Cascabulho. A motivação para a leitura
foi feita através de um teatro musical em vídeo. No decorrer da leitura, foram realizadas
indagações com o intuito de traçar paralelos entre a ficção e a realidade, refletindo sobre
os problemas ambientais relacionados ao Rio Doce. Os alunos reescreveram a história e
confeccionaram um peixe com materiais recicláveis, visando compartilhar a história lida
com amigos e familiares. Foram discutidas sugestões de ações práticas em sala com o fito
de combater o desperdício de água, orientar sobre o descarte adequado de lixo e diminuir
assim o impacto causado por nossas ações ao meio ambiente. Resultados: Por meio
desse trabalho, os alunos desenvolveram um olhar crítico sobre os problemas ambientais
enfrentados em nossa cidade relacionados ao rio e aprenderam ações que podem ser
praticadas em seu cotidiano, tendo em vista a preservação. Conclusão: Concluímos que
a proposta trabalhada despertou nos alunos o interesse por questões ambientais e
contribuiu para a formação de cidadãos críticos e conscientes da importância do meio
ambiente para o bem-estar de todos. Apoio:PIBID, UNIVALE.
jpfwflavia@gmail.com

Águas subterrâneas: uso vivido e sentido
Emília Marilda Cassini, Renata Bernardes Faria Campos, Juliano Daniel Groppo
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: águas do subsolo, atores sociais, meio ambiente, percepção
Introdução: O rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, em novembro de 2015,
causou aos usuários das águas do Rio Doce, sérios problemas, devido à impossibilidade
do uso deste recurso. Os habitantes dos municípios que utilizam a água do rio Doce, entre
eles Governador Valadares, foram afetados tanto nos aspectos físicos de uso e consumo,
como nos aspectos psicoemocionais. O compartilhamento do espaço e a sobreposição de
territorialidades e temporalidades ampliados pelos meios de comunicação impõem um nível
dramático à situação, e as ações emergentes perante os conflitos socioambientais vividos
expressam e retratam dimensões variadas da percepção dos atores sociais. Objetivos:
Este estudo busca apresentar diferentes percepções dos atores sociais envolvidos na
gestão e usos das águas subterrâneas no município de Governador Valadares, após o
desastre de Fundão-Mariana, através de relatos coletados e exibidos neste documentário.
Metodologia: Trata-se da análise dos discursos dos atores sociais sobre as possibilidades
do sentido e do vivido. Este documentário pretende que os atores sociais deste cenário
trágico relatem suas percepções e discorram sobre o evento, revelando aspectos do conflito
socioambiental, através de questionário previamente elaborado. Resultados: O estudo
buscou mostrar percepções dos desdobramentos da tragédia e do consumo de águas
subterrâneas no município de Governador Valadares. Conclusão: O aspecto relevante
deste trabalho está na alternativa em realizar uma abordagem diferenciada para o tema,
onde a complexidade das relações possa ser percebidas de modo subjetivo, privilegiando
os interlocutores e suas vivências. A complexidade permite a pesquisa em áreas locais com
interlocuções globais.
emiliacassini@hotmail.com

Alternância nas espécies de formigas relacionada com a variação na temperatura do
ar no Parque do Rio Doce no período de 2005 a 2016
Niwton Barroso Netto, Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Renata Bernardes Faria
Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: bioindicador, insetos, mirmecofauna, mudanças climáticas
Introdução: Variações na temperatura do ar podem surtir efeito na biodiversidade. As
formigas podem ser indicadoras desses efeitos por apresentarem grande riqueza de
espécies, uma variedade de funções ecológicas e respondem a alterações nos
ecossistemas. Objetivos: Verificar como variações da temperatura do ar influenciam no
surgimento e extinção de espécies local de espécies de formigas. Metodologia: As
formigas foram amostradas no Parque Estadual do Rio Doce (PERD) em três etapas
compostas por duas campanhas de coleta cada: novembro de 2005 e 2006; dezembro de
2014 e 2015; e março de 2015 e 2016. Foi determinada a quantidade de espécies novas e
espécies extintas na segunda campanha em relação à primeira campanha de cada etapa.
Para a análise da temperatura do ar (em °C) foram utilizadas as variações das médias
mensal, semestral e anual referente a cada etapa. A obtenção destes dados foi feita através
das Plataformas de Coleta de Dados (PCD), instaladas na cidade de Ipatinga (MG) e na
cidade de Timóteo (MG), sendo que as mesmas se encontram entorno do PERD.
Resultados: Nota-se que a temperatura aumentou gradativamente no decorrer dos anos.
Também notou-se uma diminuição no número de espécies extintas e de espécies novas
em cada área amostrada, sendo o número de espécies extintas superior ao número de
espécies novas. Conclusão: A variação da temperatura do ar deve ser considerada para
determinar a extinção e colonização local de espécies de formigas. Este resultado pode ser
explicado pelo fato de que na medida que as condições do ambiente são alteradas, as
espécies que habitavam aquele espaço são gradativamente substituídas por outras,
entretanto o número de espécies que coloniza o ambiente é menor do que o número de
espécies localmente extintas, podendo levar a uma redução na riqueza total ao longo do
tempo. Apoio: Instituto Estadual de Florestas-MG. Instituto Nacional de Meteorologia.
FAPEMIG. Programa de Pós-Graduação em Gestão Integrada do Território/UNIVALE.

A ocupação do Médio Vale do Rio Doce e o descaso com a Mata Atlântica
Jeusi dos Santos Souza, Adeilson Marcos Martins, José da Silva Oliveira, Diego Dantas
Amorim
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG campus
Governador Valadares
Palavras-chave: desmatamento, extrativismo, degradação
Introdução: O estudo histórico sobre a ocupação territorial do Médio Vale do Rio Doce
clarifica os rumos do desenvolvimento socioeconômico da região. Objetivos: Discutir sobre
o descaso com a Mata Atlântica e a degradação do solo na região do Médio Rio Doce
através do contexto histórico da ocupação territorial da região. Metodologia: A metodologia
utilizada consiste na revisão bibliográfica de artigos científicos, disponíveis na plataforma
Scielo, sobre ocupação territorial do Médio Rio Doce e devastação da Mata Atlântica.
Resultados: A forma de ocupação da região, que se tornou viável após a construção da
EFVM, ocupada predominantemente por densas florestas de mata atlântica, e que hoje
possui menos de 2% dessa cobertura, reforça a percepção sobre a negligência para com a
mata atlântica. O desmatamento, que teve início com a construção da ferrovia, continuou
com a chegada das siderúrgicas, que faziam uso do carvão vegetal, e expandiu
exponencialmente com a criação de grandes áreas de pasto por parte dos latifundiários.
Vale enfatizar que todos esses avanços territoriais foram feitos a partir de interesse e
financiamento estrangeiro, basicamente, fazendo com que a atividade extrativista se
tornasse o pilar econômico da região, com pouco ou nenhum investimento na requalificação
dos solos ou das matas, nem por parte do Estado, nem por parte das grandes companhias
que colonizaram a região. Conclusão: A ocupação desordenada da região associada a
atividades econômicas extrativistas causaram o quase desaparecimento da Mata Atlântica
na área. No entanto, como essas atividades ainda se mantém, e tendo em vista a
degradação do solo causada por estas, torna-se difícil a inserção de novas atividades na
região.Apoio: IFMG campus Governador Valadares.

Bacia do Rio Doce: uma abordagem interdisciplinar
Fernando Alves Fernandes, Kamila Faria Andrade, Grasiela Aparecida Coura Querobino
Alvarenga, Haruf Salmen Espíndola
Universidade Vale de Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: rio Doce, sociedade, interdisciplinar
Introdução: Quando se fala sobre uma bacia hidrográfica é preciso considerar os mais
diversos aspectos sejam eles físicos que dizem respeito ao clima, regime de chuvas, relevo,
etc., e socioeconômicos que corresponde a tudo aquilo que diz respeito à área política e
econômica como urbanização, população, etc. Ao abordar um tema relativo à natureza está
se tratando de fato de um processo de territorialização. O território é uma força que
condiciona os processos sociais, diante da própria natureza, formando uma tríade:
sociedade-espaço-tempo e é justamente em cima desta tríade que se pretende dissertar
sobre o tema escolhido ao discorrer sobre a dimensão sociocultural-ambiental da
territorialidade da Bacia do Rio Doce mostrando como se dá a apropriação da natureza e o
modo como ela reage a tudo que o homem realiza que possa causar algum dano ou não.
Objetivo: O que se objetiva com o presente trabalho é analisar conjuntamente os fatores
físicos, sociais, econômicos e ambientais no decorrer dos anos, analisando toda e qualquer
interferência expressiva que acontece no interior dessa bacia. Metodologia: Este trabalho
foi elaborado por meio da Pesquisa Bibliográfica, com base na revisão de literatura de nove
artigos dos últimos dez anos que dissertam sobre o tema, a maioria deles encontrados na
plataforma Scientific Electronic Library Online (SciELO). O autor abordou questões
territoriais e de meio ambiente onde podem ser encontradas discussões de cunho físico,
geográfico e socioeconômico para que se tenha um apanhado sobre a região estudada.
Resultados: Por meio da revisão bibliográfica do material encontrado foi possível
compreender a intenção do trabalho em discutir a temática apresentada sob uma
perspectiva interdisciplinar. Buscou-se pelo levantamento de dados geográficos,
ambientais socioeconômicos, urbanização e etc. A escolha por esta perspectiva
interdisciplinar se deveu por conta do viés que o tema nos possibilita abordar. Conclusão:
Com o apoio dos artigos relacionados ao tema em estudo, foi possível concluir e destacar
a influência de determinadas variáveis no interior da Bacia do Rio Doce.Percebe-se no

discorrer das linhas um caminho que permite chegar à produção e reprodução simbólica
deste processo de territorialização. Apoio: UNIVALE.
fernandesfernando90@hotmail.com

Breve histórico da evolução do meio ambiente da região de Governador ValadaresMG
José da Silva Oliveira, Adeilson Marcos Martins, Jeusi dos Santos Sousa, Diego Dantas
Amorim
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais – Campus de
Governador Valadares.
Palavras-chave: domínio, mata virgem, derrubadas, baixa proteção ao solo
Introdução: Governador Valadares está situada na região Leste de Minas Gerais, na
mesorregião do Vale do Rio Doce, sob o Domínio Topical Atlântico. Fundada em 1938, com
população aproximada de 275.568 habitantes. Região antes coberto por extensões da Mata
Atlântica, hoje fragmentada e com grandes áreas degradadas. Objetivo: Traçar um breve
histórico da alteração do Meio Ambiente da região de Governador Valadares. Metodologia:
Revisão de literatura através de buscas em sites. Resultados: Em 1907 a companhia
EFVM apresenta o Vale do Rio Doce como um vazio demográfico coberto por mata virgem
devido a dificuldade de povoação e à grande incidência de Malária. Por volta de 1952 o
IBGE mostra que as matas das margens já estavam devastadas para fornecer lenha para
as máquinas da EFVM e carvão para as siderúrgicas, especialmente a Acesita e a Belgo
Mineira. Entre 1930 e 1960, as terras já sem matas, socioeconomicamente sob o domínio
dos fazendeiros, coma agricultura e a pecuária, que introduziram o capim-colonião,
mudando as características dos biomas. As pastagens de baixa proteção ao solo e
maximização da exploração facilitaram o processo erosivo que comprometeu ainda mais a
biodiversidade original. Com a BR 116, anos 50, Governador Valadares se tornou corredor
migratório, aumentando a pobreza de sua população que na década de 1960 se apoiava
no tripé: Pecuária de Corte, Indústria da Madeira e Extração de Mica. Conclusão: A
exploração da madeira da Mata Atlântica para carvão, o desmatamento para introdução da
pecuária e agricultura, a mineração e a substituição da vegetação natural, aliados ao
traçado da região pela rodovia e por rodovias, desfigurou suas características, tornando-a
em um ambiente semi-inóspito com grandes áreas degradas, rios com altos teores de
poluição e redução considerável do volume d’água, devido a extinção temporária ou
definitiva de inúmeras nascentes. Apoio: IFMG campus Governador Valadares.

Comparação de áreas florestadas na região de Minas Gerais
Alan de Oliveira Brum, Aleff Gonçalves Quintino, Wemerson Ferreira dos Santos, Thomas
Werner Jeffré
Palavras-chave: área, florestação, Minas Gerais, satélite
Introdução: O artigo consiste na comparação de uma área de floresta na região de Minas
Gerais, foi demarcada uma área totalizando 10,083 km², para a comparação entre as duas
fontes diferentes. As áreas comparadas são da fundação SOS Mata Atlântica e do Satélite
LandSat 8, as imagens para análise são de 2013-2014. Objetivo: O objetivo do trabalho
consiste no processamento de dados de florestação e na análise entre áreas florestadas,
para posterior comparação quanto à quantidade total em quilômetros quadrados de
florestas contidas em cada uma das fontes fornecedoras dos dados. Metodologia: O
trabalho foi desenvolvido com base em pesquisa de dados de florestação, foi consultado o
site da Fundação SOS Mata Atlântica onde se obteve o mapa de florestação de Minas
Gerais e imagens de satélite fornecidas pelo site do Serviço Geológico dos Estados Unidos,
que fornece as imagens do satélite Landsat 8. Para o processamento dos dados e cálculos
das áreas foram utilizados os softwares Quantum GIS e Microsoft SQL Server. Resultados:
Com os dados referentes às áreas de florestação de duas fontes diferentes, foi possível
observar divergências quanto à extensão total de florestas em relação às fontes, o território
total coberto por mata em que o mapa da Fundação SOS Mata Atlântica apontou dentro da
área demarcada foi de 0,884km², enquanto que os dados do satélite Landsat 8 são de
3,296km². Conclusão: As comparações evidenciaram uma discrepância entre os dados
fornecidos por duas fontes distintas de informações, tanto quanto a localização da floresta,
pois as áreas em que foi localizado floresta em alguns casos não constavam na outra fonte,
quanto na totalidade de extensão de floresta, sendo que os dados obtidos através das
imagens do satélite Landsat 8 tem uma área de floresta em quilômetros quadrados, de
73,18% maior se comparada a Fundação SOS Mata Atlântica. Apoio: FAPEMIG,
UNIVALE.
alanbrum311@gmail.com

Distribuição de formigas em ambientes de sucessão natural com variação na
topografia
Sarah Louback Reis da Cunha, Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Sérvio Pontes
Ribeiro, Renata Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: bioindicadores, PERD, mirmecofauna
Introdução: O complexo lacustre existente no Parque Estadual do Rio Doce (PERD) vem
evoluindo com o tempo, onde processos de sucessão natural impulsionados pelo clima e
intemperismo têm resultado na modificação do relevo do terreno levando ao assoreamento
das lagoas. Essas alterações podem interferir na dinâmica dos ecossistemas e também na
diversidade biológica. Portanto, as formigas, por serem sensíveis às mudanças ambientais,
podem ser utilizadas como bioindicadores e, assim, ajudar a compreender essas
transformações. Objetivos: Identificar possíveis relações entre a distribuição da fauna de
formigas em habitats florestais ecotonais com ambientes lênticos e de sucessão lago-brejo
com a topografia. Metodologia: Foram amostradas três áreas dentro do PERD em
dezembro e março durante dois anos. Em cada área foram instalados dois transectos, um
na borda da floresta (Ecótono) próximo ao brejo e outro paralelo a 50 m no interior da mata
(Mata). Cada transecto foi constituído por dez pontos contendo duas armadilhas do tipo
pitfall, uma no solo e outra na árvore. Os valores de altitude foram gerados no software
Google Earth através das coordenadas geográficas de cada ponto amostrado registradas
com GPS Garmin eTrex Vista HCx. Resultados: Observou-se que nos meses de dezembro
o ecótone apresentou maior riqueza de espécies (p=0.001) e abundância (p=2,2e-16) de
formigas arborícolas. O mesmo ocorreu para a abundância de formigas de solo (p=2,2e-16).
As análises não revelam relação entre a topografia e os parâmetros de distribuição de
formigas analisados neste trabalho. Conclusão: A estação do ano e a fisionomia
apresentam efeito sobre a atividade de formigas em ambientes de sucessão natural. Apoio:
UNIVALE, FAPEMIG, CNPq, CAPES.

Energia viva: biocombustíveis provenientes de microalgas
Ariana Pinheiro Caldas, Giovanna Vianna Pereira de Oliveira, Marta Medeiros Grossi,
Sabrina Gardênia Martins Berto, Hernani Ciro Santana
Palavras-chave: biocombustíveis, microalgas, energia sustentável
Introdução: O mundo evolui a cada dia, e as empresas devem se empenhar para que a
sustentabilidade também esteja ao lado dessas inovações, pois a natureza é cada vez mais
pressionada para atender as necessidades das pessoas. As formas de energias
alternativas são os principais investimento, tais como os biocombustíveis a partir de
microalgas. Com essa tecnologia consegue-se ter um lucro sobre os outros
biocombustíveis, como cana de açúcar, milho, soja, pois esta consegue gerar 100000 litros
de biodiesel. Objetivo: Demonstrar a alternativa do biocombustível produzido por
microalgas das espécies Botryococcus e Dunaliella Tertiolecta. Metodologia: Análise da
literatura acerca do tema biocombustível produzidos por microalgas. Resultados: Por meio
de uma produção em sistema fechado, as microalgas crescem em fotobiorreatores de tubos
ou sacos com água, recebendo fluxo de oxigênio contínuo e nutriente por meio de uma
bomba para que produzam o máximo de óleo. Ao se proliferarem, portanto, deve haver o
sigilo para controle de nutrientes e insolação. Após passarem esse processo de maturação,
elas são centrifugadas separando a água da massa vegetal e então introduzidas em uma
prensa, onde grande parte do óleo é retirada. Depois disso, a massa vegetal restante é
misturada com cicloexano, para reter ainda mais o óleo, retornando à prensa novamente.
O óleo resultante da prensagem vai para a produção de biodiesel, seguindo o processo
comum aos outros óleos vegetais. Conclusão: A técnica usada seria bastante proveitosa,
pois usa como meio de cultura a água salgada, o que evitaria o desperdício de água potável,
e o adubo para as microalgas seriam o esgoto. Além disso, como produto final tem-se o
óleo usado como biocombustível e a massa que pode ser usada como adubo. Tudo isso
contribui para a obtenção de energia menos poluente. Apoio: UNIVALE.

Lacunas e Possibilidades de Reflexão e Análise do ICMS Ecológico
Kênia Lima Dias, Renata Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: ICMS ecológico, unidades de conservação, território
Introdução: Desde sua emergência, o ICMS Ecológico tem proporcionado diversos
debates, envolvendo profissionais de áreas de atuação distintas, acerca de sua finalidade
precípua de compensação financeira pela restrição ao uso do solo em Áreas Protegidas. A
promoção do desenvolvimento sustentável incitada por esse tributo extrafiscal trouxe novos
direcionamentos quanto aos objetivos, a aplicação e os resultados inicialmente ensejados
por esse dispositivo socioeconômico. Objetivo: Mapear a produção acadêmica nos últimos
dez anos, relativo ao ICMS Ecológico e identificar a existência de uma abordagem territorial
acerca deste tema. Metodologia: Levantamento bibliográfico por meio da plataforma
Google Acadêmico e no Portal de Periódicos da Capes/MEC. O recorte temporal contempla
os trabalhos publicados entre 2007 a 2016, utilizando como palavras-chave: ICMS
Ecológico, Unidades de Conservação e Território. Resultados: A busca resultou na
identificação de quatorze trabalhos que abordavam os efeitos do repasse do ICMS
Ecológico aos municípios no tocante ao critério de preservação ambiental. Verificou-se na
triagem que cinco publicações legitimam a efetividade do tributo, sem ressalvas ao seu
propósito e aplicabilidade. Nove trabalhos reconhecem as contribuições, mas trazem
propostas de melhoria na performance do ICMS Ecológico, por meio de aspectos inseridos
em um contexto global, heterogêneo e interdisciplinar. Entretanto, nenhuma pesquisa traz
a temática do ICMS Ecológico abordada numa perspectiva territorial. Conclusão: Após a
busca por meio das palavras-chave e análise dos trabalhos encontrados, identificam-se
lacunas, na produção acadêmica no que diz respeito ao examine interdisciplinar dos efeitos
do repasse do ICMS Ecológico no que tange o carácter ambiental, social, cultural, jurídico
e econômico. Nesse sentido, pode-se inferir a necessidade de um estudo que contemple
todos esses aspectos de forma entrelaçada e inclusiva no território. Apoio: FAPEMIG,
CAPES.

Mapa de alfabetização dos municípios do estado de Minas Gerais
Wemerson dos Santos Ferreira, Alan de Oliveira Brum, Thomas Werner Jeffré
Palavras-chave: alfabetização, dados censo, geodados, Minas Gerais
Introdução: Minas Gerais é o quarto maior estado do Brasil, possuindo 853 municípios. O
IBGE, através de pesquisa, desenvolveu tabelas que mostram a quantidade de
alfabetizados e analfabetos existentes nos municípios; percebe-se uma certa variação
deste índice entre a região sul e nordeste do estado. Objetivo: Desenvolver um mapa de
alfabetização do estado de Minas Gerais, analisando os níveis de alfabetização de cada
município e evidenciar através dele, as regiões onde se encontram os maiores e menores
índices de alfabetização, baseando-se nos dados do Censo demográfico nacional.
Metodologia: Através dos dados do censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE,
obteve-se os resultados de alfabetização de Minas Gerais. O censo considerou como
alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples no idioma que
conhecesse e como analfabeta a pessoa que apenas assinava o próprio nome e a pessoa
que aprendeu a ler e escrever, mas que esqueceu devido a ter passado por um processo
de alfabetização não consolidado. Os dados coletados foram inseridos em um banco de
dados, calculando-se a porcentagem de alfabetizados e em seguida importados para o
programa de manipulação de dados e criação de mapas, o Quantum Giz, desenvolvendose a parte técnica necessária para exibição de cada município no mapa. Resultado: O
mapa resultante exibe os índices de alfabetização dos municípios, a cor verde demonstra
os lugares com maior índice de alfabetização, variando entre tom de verde-escuro e verdeclaro, a cor vermelha demonstra os piores índices de alfabetização, variando entre a cor
laranja-claro até o vermelho. Percebe-se que os municípios da região norte e nordeste de
Minas Gerais possuem os piores índices de alfabetização e os municípios da região sul e
oeste possuem o maior número de habitantes alfabetizados. Conclusão: É notável a
diferença do nível de educação entre as regiões do estado de Minas Gerais, evidenciando
as características socioeconômicas presentes nesses lugares. Apoio: FAPEMIG,
UNIVALE.
djwemerson@hotmail.com

Mudanças na distribuição de formigas em área afetadas pela lama de rejeitos no
Parque Estadual do Rio Doce
Sarah Louback Reis da Cunha, Maria Fernanda Brito, Sérvio Pontes Ribeiro, Renata
Bernardes Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: bioindicadores, impacto ambiental, mirmecofauna
Introdução: O rompimento da barragem de rejeitos de Fundão em MG em novembro de
2015, impactou diversos corpos hídricos, sendo o Rio Doce o principal deles. Embora em
áreas da porção alta da bacia o rejeito tenha causado destruição completa de matas
ciliares, na porção media da bacia esse material percolou no solo sem derrubar árvores. No
entanto a dimensão dos impactos diretos e as consequências do rejeito nos ecótonos
ciliares só serão compreendidos através dos estudos ao longo do tempo. Formigas são
frequentemente usadas como bioindicadoras de impacto por serem fundamentais para o
funcionamento dos ecossistemas, sensíveis a alterações no ambiente, facilmente
amostrados e com taxonomia conhecida. Objetivo: Comparar a distribuição de formigas
arbóreas e epigéicas em mata ciliar do Rio Doce afetada pelo rejeito ao longo do tempo.
Metodologia: A área ciliar amostrada, localiza-se no Parque Estadual do Rio Doce, onde
foram demarcados dois transectos paralelos de 250 metros, um a dez metros da água e
outro a 50 metros no interior da floresta. Em cada transecto foram instalados dez pitfalls
equidistantes no solo e outros dez nas árvores. As análises parciais, para a riqueza e
abundância foram feitas por GLM no programa R, com distribuição de Poisson para a média
da riqueza como a variável resposta e para a abundância, a distribuição binomial negativa
foi a mais adequada, utilizando a abundância total para a análise. Resultado: Observamos
que a riqueza foi significativamente diferente entre os dois transectos (p=0,03) e hábitats
(p<0,001) sendo maior no ecótono que no interior da mata e no solo do que nas árvores,
mas não diferiu entre períodos amostrados. A abundância aumentou significativamente no
solo das florestas (p<0,001) e nas árvores da borda do ecótono (p=0,001) após quatro
meses (p<0,001) do evento. Conclusão: A riqueza semelhante e o aumento da abundância
das formigas ao longo do tempo no solo da floresta e nas árvores da borda podem indicar
o aumento na atividade das formigas, o que pode decorrer da mudança no local de

nidificação e forrageamento. Apoio: UNIVALE, FAPEMIG, CNPq, CAPES.

Ocupação e degradação dos solos na Bacia do Rio Doce
Adeilson Marcos Martins, Jeusi dos Santos Souza, Jose da Silva Oliveira, Diego Dantas
Amorim
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG campus
Governador Valadares
Palavras-chave: colonização, exploração, desmatamento
Introdução: A territorialização do médio Rio Doce acompanha a história do homem na
ocupação e adaptação à terra. Objetivos: O trabalho tem o objetivo de conhecer o
processo de ocupação da bacia do Rio Doce, entender como a economia voltou-se para a
agropecuária inserida em um histórico de degradação ao longo dos anos. Metodologia: A
pesquisa propõe revisão de obras, obtidas na plataforma Scielo, que discute a ocupação
territorial do Vale do Médio Rio Doce, com Haruf Salmen Espíndola como principal autor,
analisando discussões acerca da ocupação e exploração dos recursos naturais da região.
Resultados: Fatos marcantes como a introdução do gado Zebu e da gramínea Panicum
maximum (colonião) para alimentar estes bovinos, espécies estrangeiras a esta região e
que provocou grande impacto no Bioma, com o desenvolvimento da indústria siderúrgica,
a construção da estrada de ferro e a exploração do minério, estes dois últimos utilizavam a
região como rota para escoamento da produção. Além do desmatamento, ocorreram
queimadas provocadas ora por pecuaristas, ora pelas fuligens incandescentes liberadas
pelo trem, favorecendo ainda mais a ocupação do solo pela gramínea africana, fomentada
ainda pelo manejo irregular dos agricultores que viam nítidas vantagens neste
desenvolvimento. Conclusão: A Bacia do Rio Doce formada por uma planície composta de
pequenas elevações e depressões, seu solo com formação argilo-arenosa tem baixa
retenção de nutrientes, o que aliado a formação de pastagens e incorreto manuseio do solo
e manejo do gado, resultou nos dias atuais em um solo desnudo com poucos nutrientes e
de difícil recuperação. Caracterizado por pequenas parcelas de mata distribuídas
irregularmente por todo o território influenciou ainda mais no microclima dificultando sua
recuperação natural, as áreas mais altas apresentam pouca ou nenhuma vegetação, com
incidência de ravinas e voçorocas. Apoio: IFMG campus Governador Valadares.

O estado da arte das pesquisas realizadas nos últimos dez anos sobre a atividade de
catadores de resíduos sólidos organizados em cooperativas
Letícia Efrem Natividade de Oliveira, Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: resíduos, saúde, catadores, território, cooperativa
Introdução: A geração de resíduos sólidos pela população dos centros urbanos propiciou
a emergência da atividade dos catadores, que retiram o seu sustento do resíduo produzido
pela sociedade, ao mesmo tempo em que atuam na seleção e separação desse material,
contribuindo para sua reutilização ou descarte em destino adequado. Tal atividade laboral
embora contribua para a sustentabilidade ambiental permanece, de certo modo, invisível
para a sociedade, fazendo-se necessário verificar como vem sendo abordada por
pesquisadores. Objetivo: Mapear a produção acadêmica nos últimos dez anos,
relacionada à atividade de catadores de resíduos sólidos, organizados em cooperativas.
Metodologia:

Levantamento

bibliográfico

no

Portal

de

Periódicos

CAPES

(http://www.periodicos.capes.gov.br/) sobre as pesquisas realizadas de 2006 a 2016
relativas ao trabalho e à saúde de catadores de resíduos sólidos, organizados em
cooperativas, utilizando como palavras-chave: Resíduos; Saúde; Catadores; Território;
Materiais Recicláveis; Cooperativa. Resultados: A busca resultou na identificação de
cinquenta e três trabalhos que abordaram a discussão acerca dos resíduos sólidos, sendo
que trinta e seis fizeram referência ao trabalho dos catadores. O trabalho em cooperativas
de materiais recicláveis foi abordado em trinta e nove pesquisas. Em relação à saúde dos
catadores encontramos seis trabalhos. Nesse conjunto não foram identificados estudos que
abordassem a temática território. Conclusão: Ao relacionarmos as palavras de busca
utilizadas, identificam-se lacunas nas produções acadêmicas relacionadas à atividade
desempenhada pelos catadores de resíduos em cooperativas com abordagem integrada
de aspectos do trabalho e da saúde dos mesmos, além da não identificação de trabalhos
numa abordagem territorial. Nesse sentido, pode-se ressaltar a necessidade de mais
estudos que elaborem um questionamento sobre as condições de trabalho e saúde de
catadores de resíduos sólidos organizados em cooperativas.

Preenchimento de falhas em dados de temperatura do ar fornecidos por Plataforma
de Coleta de Dados
Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Juliano Daniel Groppo, Renata Bernardes Faria
Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: coeficiente de correlação, modelo matemático, variável meteorológica
Introdução: A temperatura do ar consiste em uma variável meteorológica de extrema
importância não apenas para estudos climáticos propriamente ditos, mas também para
pesquisas em diversas áreas incluindo a ecologia. Contudo, as possíveis falhas, quando
não corrigidas, existentes devido ao mau funcionamento das plataformas que registram
essas informações podem prejudicar a interpretação e aplicação desses dados em
trabalhos científicos. Objetivos: Aplicar a Regressão Linear Simples (RLS) e Regressão
Linear Múltipla (RLM) para o preenchimento de falhas na série de dados de temperatura do
ar mensal fornecidos pela Plataforma de Coleta de Dados (PCD) instalada na cidade de
Timóteo/MG e verificar qual o modelo mais confiável. Metodologia: Foram selecionadas
PCDs instaladas na região próxima à cidade de Timóteo/MG, observando a localização das
mesmas (menor variação na altitude e distância) e a equivalência no período de dados
existentes em relação à PCD contendo falhas. Os dados de todas as PCDs foram
correlacionados com os da PCD de Timóteo/MG e foram desenvolvidos cinco modelos
matemáticos com base em combinações envolvendo o valor do coeficiente de correlação e
a equivalência no período de dados fornecidos. Resultados: Todos os modelos
matemáticos calculados apresentaram coeficiente de correlação maior que 0,95, podendo
ser, portanto, considerados para o preenchimento das falhas existentes. Todavia, o menor
valor de coeficiente foi obtido pela equação da RLS (0,96) e o maior pela RLM (0,98). A
variação entre os valores calculados, segundo as equações determinadas, para o
preenchimento das falhas não foi maior que 0,5 º C em nenhum caso. Conclusão: Tanto a
RLS quanto a RLM podem ser utilizadas para preencher as falhas nos dados de
temperatura do ar mensal fornecidos pela PCD de Timóteo/MG, porém a equação que
combinou as PCDs com período equivalente de dados se mostrou mais confiável que a
equação utilizando apenas a PCD com maior coeficiente de correlação.

Projeto Água Viva: para recuperação da situação hídrica de Alpercata- MG
Isabela Cristina Contin Pereira de Freitas, Hernani Ciro Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: nascente, topo de morro, barraginha, recuperação, meio ambiente
Introdução: Diversos municípios brasileiros se encontram com problemas de escassez
hídrica, sendo Alpercata um deles. A situação atual do município deve-se a degradação
causada pela agropecuária intensa, sem planejamento na ocupação do solo. Devido à falta
de zelo dos proprietários rurais para com o meio ambiente, Alpercata depara-se atualmente
com um índice forte para suscetibilidade a erosão, a comprovação deste cenário pode ser
feita na observação do modo como se encontra os topos de morro e as nascentes, que são
Áreas de Preservação Permanente (APP’s). Estas áreas devem ser preservadas, pois tem
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, facilitar o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo, dentre outras funções que a lei estabelece. Objetivo: Auxiliar na
manutenção do ciclo hidrológico, melhorando as condições hídricas e promovendo a
sustentabilidade em Alpercata. Metodologia: Irá ser feita uma reunião na prefeitura para
estabelecer uma parceria e buscar verbas para o cercamento de nascentes e topos de
morro degradados, e construção de barraginhas, a fim de aumentar a infiltração da água
da chuva e prevenir erosões. Demarcaremos os córregos que serão atendidos e
posteriormente iniciaremos as visitas às propriedades para apresentação do projeto.
Resultados: O projeto foi iniciado, mas ainda não finalizado, por este motivo não se tem
todos os resultados. Todavia, espera-se recuperar nascentes e topos de morro, e assim
aumentar o fluxo hídrico, melhorar as condições do solo e amenizar o problema de
escassez hídrica, além de promover a sustentabilidade da propriedade rural e a
conscientização dos proprietários sobre a importância de cuidar do meio ambiente.
Conclusão: Pretende-se com esse trabalho melhorar a situação hídrica do município,
auxiliando numa melhora da produtividade das fazendas, e conscientizar os proprietários
da importância de conservar o meio ambiente.
contin@hotmail.com

Proposta de adequação ambiental de uma propriedade rural no município de Novo
Cruzeiro-MG, ao novo código florestal
Ronualdo Reis Paixão Pereira, Diego Dantas Amorim
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG campus
Governador Valadares
Palavras-chave: diagnóstico ambiental, adequação ambiental, APP
Introdução: A lei 12.651/12 que substituiu a lei 4.771/65 trouxe mudanças significativas na
legislação ambiental brasileira. Diante disso faz-se necessário a realização de estudos de
caso com o intuito de transferir a matéria teórica da lei, para a sua aplicação prática.
Objetivos: Este trabalho teve como objetivo analisar uma pequena propriedade rural no
município de Novo Cruzeiro-MG, e verificar sua adequação a lei Nº 12.651/12.
Metodologia: Foram utilizados os softwares Google Earth Pro e Qgis 2.14.10 para análise
das áreas de preservação permanente e reserva legal, e realizadas visitas a campo na
propriedade objeto de estudo para realização de um diagnóstico ambiental. Resultados:
Foi possível verificar que a propriedade possui área de 53,7 hectares; das quais 34,30 são
de pastagens, 14,34 de vegetação nativa, 2,29 de eucalipto, 1,86 de estradas, 0,75 de
plantação de cana de açúcar e 0,16 ocupadas por benfeitorias. A propriedade atende a
legislação no quesito reserva legal, por possuir 26,72 % de vegetação nativa, superior aos
20 % exigidos pela legislação. A propriedade não atende à legislação quando se refere às
áreas de preservação permanente dos cursos d’água. Para o atendimento à legislação,
será necessária a recomposição de 0,58 hectares de mata ciliar nos cursos d’água
existentes na propriedade e a retificação do Cadastro Ambiental Rural. Conclusão: A
propriedade não atende totalmente às exigências da lei 12.651/12. Apoio: IFMG campus
Governador Valadares.

Brasileiros imigrantes nos Estados Unidos e a variação linguística
Rafael Barbosa Lucas, Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: migrações, variação linguística, dialogismo
Introdução: A migração de brasileiros para os Estados Unidos teve seu início na década
de 1960, a partir da qual, com a formação e consolidação de redes migratórias, culminou
em um grande boom na década de 1980. No destino, os encontros étnicos e linguísticos
são inevitáveis. Objetivo: O objetivo deste trabalho consiste em analisar o fenômeno da
variedade linguística na experiência migratória de brasileiros nos EUA. Metodologia: Para
alcançar os objetivos, utilizou-se um recorte da pesquisa Lingua(gem) e a territorialização
de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, da qual foram selecionadas entrevistas
realizadas com 06 sujeitos. A análise dos dados foi feita mediante análise dialógica do
discurso, com base em Mikhail Bakhtin, em combinação com princípios básicos da
sociolinguística. Resultados: A prática de língua de imigrantes brasileiros concretiza-se em
variedades imbricadas, conjugando variações na própria língua portuguesa, como também
em combinação com outras línguas, como o espanhol, uma vez que os EUA abrigam uma
variedade de imigrantes, com etnias e línguas diversas. Nesse contexto, em uma
perspectiva dialógico-discursiva, a variedade é, sobretudo, relacional, configurando-se de
acordo com a identidade e experiências dos interlocutores, seja individual ou em grupo,
como também em relação ao ambiente em que se pratica a língua. Conclusão: Como é
real a variedade de uso linguístico em comunidade de uma mesma língua, assim também
é na prática de imigrantes brasileiros nos EUA, mas com uma materialização atualizada no
contexto, compondo uma materialidade e variedade linguística próprias. Apoio:
CAPES/UNIVALE.
rafaelb.lucas@hotmail.com

Impactos da migração na saúde dos emigrantes
Camila Perim de Lima, Giovanna Viana Pereira, Gabriel Leonardo de Oliveira
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: migração, saúde, qualidade de vida
Introdução: A saúde e o bem-estar psicossocial dos emigrantes estão relacionados a um
conjunto de fatores, principalmente de adaptação e de desgaste físico e psicológico, que
comprometem a saúde e a qualidade de vida deles. Objetivos: relacionar riscos para o
desenvolvimento e/ou agravamento de doenças em decorrência do estilo de vida dos
emigrantes no país de imigração. Metodologia: Pesquisa bibliográfica por meio da base
Scielo e do Caderno Neder 4. Resultados: A adaptação dos emigrantes à nova cultura
alimentar, aos hábitos e ao estilo de vida, assim como o domínio da língua estrangeira, são
fatores que comprometem a saúde e qualidade de vida deles. Além disso, o desgaste
psicológico causado pela xenofobia existente em muitos países desenvolvidos agrava o
sentimento de não pertencimento do emigrante, o que pode provocar enfermidades
psíquicas. Ademais, devido ao desejo de melhorar sua condição financeira financeira, o
emigrante se coloca em uma posição desfavorecida ao se inserir no mercado de trabalho
do país de destino, expondo-se a maiores riscos de adquirir e/ou agravar doenças. A
alimentação inadequada, estresse, acidentes de trabalho e poucas horas de sono, são
condições nas quais frequentemente estes indivíduos estão submetidos e que produzem
efeitos danosos à saúde. Conclusão: O processo migratório não envolve simplesmente a
mudança de uma localidade para outra, é um processo multifacetário que implica em
rupturas no âmbito social, familiar, político, cultural e biológico. Assim, nota-se a
necessidade da criação de trabalhos que informem aos emigrantes e seus familiares os
impactos que a emigração pode causar, principalmente no âmbito da saúde. Apoio:
UNIVALE.

Levantamento da produção acadêmica sobre migração e território
Ricardo Alves, Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: migração, território, Estados Unidos
Introdução: As migrações internacionais são um fenômeno social crescente no mundo
contemporâneo e têm grande lastro no Leste de Minas Gerais. Sua dinâmica tem
motivações econômicas, mas também inclui aspectos políticos, culturais e sociais. Os
movimentos migratórios produzem novas percepções dos sujeitos migrantes e nãomigrantes sobre eles mesmos e sobre os territórios, reconfigurados na origem e no destino.
Objetivo: Mapear a produção acadêmica dos últimos 10 anos sobre os processos
migratórios internacionais, com enfoque na migração de brasileiros para os Estados Unidos,
e suas implicações sociais. Metodologia: Levantamento de artigos científicos publicados
pela Scientific Eletronic Library Online – SCIELO (www.scielo.org) e pelo Google
Acadêmico (schoolar.google.com.br), utilizando-se os descritores “Migração e Território” e
“Migração Estados Unidos”. Resultados: Em oito artigos analisados, as buscas revelaram
um crescente número de pesquisas sobre o fenômeno migratório. Incluindo o movimento e
circularidade dos brasileiros pelo mundo, em especial para os Estados Unidos, Europa e
Japão. Os trabalhos evidenciam a multiplicidade de fatores que constituem o processo das
migrações e as inúmeras consequências que ele produz nos territórios. Pode-se mesmo
afirmar, pelos resultados evidenciados nos trabalhos analisados, a consolidação de uma
cultura migratória no Leste de Minas Gerais. Conclusão: O levantamento permite verificar
o quão complexos são os caminhos investigativos que englobam o tema. E aponta a
necessidade de uma abordagem cada vez mais abrangente e multifacetada para se
compreender e explicar o fenômeno das migrações, bem como as implicações nos
territórios de origem e destino do sujeito migrante.

Mapeamento da produção acadêmica sobre aposentadoria rural e seu efeito
migratório
Daniel Gonçalves Viana, Mauro Augusto Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: aposentadoria, rural, envelhecimento, migração
Introdução: Décadas atrás, em virtude da dura realidade vivenciada na zona rural, muitos
trabalhadores saíam do campo em busca de empregos na zona urbana, o que gerou um
grande efeito migratório no cenário campo/cidade. Em 1992, a reforma da legislação
previdenciária, trouxe uma gama de normas benéficas ao camponês, em especial nos
pagamentos de aposentadorias rurais. Diante dessas mudanças, significativo investigar se
a concessão dessas aposentadorias, ao incrementar a renda das famílias rurais, influenciou
na diminuição do fluxo do campo para a cidade. Objetivo: Realizar o mapeamento da
produção acadêmica sobre o trabalhador rural, em específico sobre o efeito causado pelas
aposentadorias rurais no efeito migratório campo/cidade, coletando artigos disponibilizados
em portais de pesquisa, concentrando-se, quanto à data de publicação dos artigos, aos
últimos dez anos. Metodologia: Foram realizadas buscas de artigos na Scientific Eletronic
Library Online – SCIELO (www.scielo.org), utilizando-se as palavras-chave: aposentadoria;
rural; envelhecimento; migração. Resultados: A partir da análise sistemática dos resumos
de nove artigos, identificam-se pesquisas sobre as mudanças nos arranjos domiciliares
rurais decorrentes do aumento da renda, bem como análises do Brasil contemporâneo e o
emprego agrícola sob o enfoque do mundo rural. Desse conjunto de dados foi possível
constatar que apesar de avanços na qualidade de vida no meio rural a realidade vivenciada
pelo trabalhador campesino ainda é árdua, com a juventude sonhando com a vida na
cidade. Conclusão: O levantamento bibliográfico sobre as mudanças na legislação
previdenciária e os seus impactos no efeito migratório campo/cidade, principalmente sob o
enfoque das aposentadorias rurais, demonstra que apesar de existir vários artigos
acadêmicos sobre o meio rural, pouco se fala no efeito causado pela concessão dessas
aposentadorias no camponês e sua família, principalmente sobre a melhora na qualidade
de vida e a permanência no campo. Outro ponto a ser destacado é que a maior parte dos
estudos encontrados são recentes, datados a partir do ano de 2012.

Migração e História de Vida: contribuições teóricas e metodológicas
Myrelle Christino, Isabella Lopes, Raphaela Mendes, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: história de Vida, emigração, Governador Valadares, Portugal
Introdução: A temática da migração tem evocado esforços de pesquisa tanto quantitativos
quanto qualitativos. Em ambos os casos os pesquisadores têm contribuído para elucidar as
inúmeras facetas presentes na experiência migratória. Nesse sentido, ressaltamos dentre
os instrumentos de pesquisa qualitativa a História de Vida, considerada como uma das
técnicas utilizadas no amplo quadro da História Oral. Dessa forma, a técnica da História de
Vida pode contribuir para esclarecer algumas experiências de migrantes valadarenses
vivenciadas quando do seu deslocamento para Portugal. Objetivos: Perceber, a partir do
uso da técnica da História de Vida, as experiências que marcaram o percurso de
deslocamento até Portugal, considerando desde o momento da decisão da partida até o
retorno.Metodologia: abordaremos a contribuição da História de Vida a partir de uma
discussão bibliográfica envolvendo a técnica da História de Vida e sobre os processos
migratórios que caracterizam Governador Valadares; posteriormente, apresentaremos
alguns resultados obtidos por meio de duas entrevistas em profundidade. Resultados: A
técnica da História de Vida mostrou-se eficaz ao proporcionar o cruzamento entre a vida
individual e o contexto social. É um instrumento valioso para a pesquisa sobre emigração
de valadarenses uma vez que permite que as vivências pessoais despontem em articulação
com o entorno do emigrante. Conclusão: o uso da técnica da História de Vida nos permite
considerar a influência dos familiares, as dores, arrependimentos, as lembranças e marcas
que o deslocamento pode ocasionar; assim como também revela os sonhos, sucessos e
desafios que permanecem registrados na história dos entrevistados. Visto que Governador
Valadares é tido como um município com um significativo índice de emigração a coleta de
Histórias de Vida pode contribuir para informar e orientar futuros emigrantes quanto aos
desafios que enfrentarão em suas experiências de deslocamento. Apoio: BIC/Univale.

Processo

migratório

valadarense:

reflexões

no

âmbito

da

desterritorialização/reterritorialização
Gabriel Henrique Pereira dos Santos Teixeira, Diógenes Campos Cândido Martins,
Lorscheider Nathan Fonseca Silva, Mariana Silva Vale
Palavras-chave:

migração,

desterritorialização,

reterritorialização,

identidade,

pertencimento
Introdução: A cidade de Governador Valadares, localizada no leste de Minas Gerais, é
considerada uma das principais regiões do Brasil, quando remetemos a temática de
emigração para outros países, mas especificamente, aos Estados Unidos da América
(EUA). A ida desses emigrantes para outros países, trás uma nova composição regional do
Vale do Rio Doce, seja, em aspectos econômicos, sociais ou culturais. Neste novo cenário
propiciado pela migração, surge varias problemáticas a cerca dos impactos que esse
processo desencadeará para as famílias e da própria concepção de identidade regional de
cada emigrante. Objetivo: Os objetivos desta pesquisa será analisar o conceito da
desterritorialização, para exemplificar como esse processo ocorre e os fatores advindos da
saída do indivíduo para uma nova localidade e a utilização do conceito da reterritorialização
para explicar como se da à nova adaptação em um novo país, deixando suas origens e seu
sentimento de pertencimento ao território no qual estava inserido. Metodologia: O presente
resumo utilizou como métodos: a revisão bibliográfica de livros e artigos, além da pesquisa
de campo, com três entrevistas com emigrantes valadarenses. Resultados: Ao
apresentarmos esses dados coletados com as entrevistas, percebemos a complexidade
que é o processo migratório. A emigração influencia toda uma conjuntura, seja ela, familiar,
cultural ou até da própria saúde. Para amenizar os problemas desse processo, é necessária
uma interdisciplinaridade de profissionais, que possam agir de forma eficaz, para tentar
solucionar as demandas advindas da emigração.
Conclusão: Percebemos como é dificultoso a partir das entrevistas, os indivíduos deixarem
suas origens no caso da desterritorialização e se reterritorializar em uma nova localidade.
Portanto, a desterritorialização e a reterritorialização assumem um papel influente em nossa
realidade, desde nos aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e até da própria
identidade de cada individuo.

Recessão econômica e migração
Sânia Mayra Lopes Braz, Marina Guimarães Pereira, Sueli Siqueira
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: migração, contemporaneidade, recessão econômica
Introdução: No ano 2014, iniciou-se a época de recessão econômica no Brasil, sendo
considerada a maior crise que o país está enfrentando. Como consequência, observamos
o aumento da inflação, a diminuição de vendas no geral e, principalmente, o desemprego.
Nessa mesma época, foi observado também o aumento de emigração. Governador Valares
é um dos municípios brasileiros que possuem alto índice de migração. Dessa forma, buscase então, a existência de uma ligação em ambos os fenômenos, ou seja, se a baixa
expectativa de uma mudança na economia fez com que os brasileiros buscassem, fora do
país, uma melhor condição econômica. Objetivo: Verificar se a crise econômica afetou o
comportamento da população em relação à migração. Metodologia: Através de pesquisa
bibliográfica sobre a crise, artigos e teses sobre a migração de valadarenses nesses últimos
três anos buscar-se-á responder os objetivos propostos nesse estudo. Resultados: A crise
econômica e política dos últimos três anos, além do desemprego produziu, também,
descrença nas instituições brasileiras. A presença de uma rede migratória que liga origem
e destino e a cultura da migração presente no território valadarense possibilitou,
principalmente, àqueles que já tinham experiência migratória e mantinham laços próximos
com pessoas no destino, a emigrar. Destaca-se que as condições de trabalho e renda no
destino, mais especificamente, os Estados Unidos, não eram favoráveis para o emigrante,
tendo em vista que a economia americana, ainda, está em fase de recuperação.
Conclusão: Sendo uma região marcada pela cultura migratória, a saída da crise, do
desemprego ou dos baixos salários vinculada à emigração é o esperado, contudo vincular
a emigração à crise econômica não é apropriado, pois outros fatores como demanda por
mão de obra no destino e redes sociais devem ser consideradas. Apoio: FAPEMIG e
UNIVALE.
saniamayralopesbraz@gmail.com

Saúde em emigrantes portadores de Hanseníase
Marina Guimarães Pereira, Sânia Mayra Lopes Braz, Sueli Siqueira
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: migração, saúde, hanseníase
Introdução: No Brasil, o fluxo de emigração teve início na década de 1960 e esse
movimento cresceu a partir de meados da década de 1980 devido ao aumento da
necessidade de mão-de-obra nos quais os nativos no pais de destino recusavam, como
também a crise financeira pela qual o Brasil passava. A microrregião de Governador
Valadares é uma das regiões brasileiras com maior fluxo e uma das primeiras de emigração
para os Estados Unidos, dando origem, assim a uma cultura de emigração. O principal
objetivo dos emigrantes ao chegar nos países de destino é a busca de trabalho. Uma
característica desses emigrantes, principalmente no grupo que emigra sem a
documentação necessária, é a tendência a negligenciar os cuidados com a saúde em
detrimento às longas e exaustivas jornadas de trabalho.Com os emigrantes portadores de
doenças endêmicas, como a hanseníase, carregada de estigmas, não é diferente.
Objetivo: Verificar se o emigrante portador de Hanseníase ou familiar próximo, da
microrregião de Governador Valadares procura assistência à saúde no país de destino e,
se for o caso, por qual motivo não o fazem. Metodologia: Através de revisão bibliográfica
e relato de casos procurar-se-á verificar os objetivos desse estudo. Resultado: A partir da
análise dos dados coletados é possível considerar que os portadores da Hanseníase, como
o emigrante de modo geral negligência a saúde em razão de colocar o trabalho e os ganhos
financeiros como prioridade. Além disso, o estigma da doença e o pouco ou nenhum acesso
às políticas públicas de saúde o cuidado e tratamento é pouco efetivado. Conclusão: Em
situação de migração os cuidados com saúde são negligenciados, mesmo quando são
portadores de doenças graves como Hanseníase. Os pacientes que emigram antes do final
do tratamento não são transmissores, mas correm o risco do retorno da doença em fase
mais grave. Aqueles que retornam vivenciam situações de agravo da doença. Apoio:
FAPEMIG e UNIVALE.
marinagp22@gmail.com

Análise da tendência temporais nas séries de quantidade e qualidade da água da
bacia hidrográfica do rio Doce em relação à situação socioeconômico e forma de
ocupação do solo
Graciela Santos Joana Ferreira de Oliveira, Juliano Daniel Groppo
Palavras-chave: análise de tendências, qualidade da água, ocupação do solo
Introdução: O conhecimento das tendências temporais da qualidade das águas é
importante no diagnóstico ambiental de bacias hidrográficas, permitindo avaliar como os
corpos d’água vem respondendo ao longo dos anos, em termos qualitativos, à crescente
intervenção antrópica. Objetivo: Mapear a interdisciplinaridade da produção acadêmica
nos últimos dez anos, relativa à qualidade da água da bacia do rio Doce em Governador
Valadares, diante das intervenções antrópicas e ocupação do solo, numa perspectiva do
território. Método: Levantamento bibliográfico, especificamente no site SciELO, das
pesquisas realizadas de 2006 a 2016 relativas a estudos de qualidade da água, utilizando
como palavras-chave: Análise de Tendências, Séries Temporais, Qualidade da Água,
Ocupação do solo. Resultados: A busca resultou na identificação de trinta trabalhos que
versavam a discussão da análise qualitativa da água em diversos rios, sendo que
dezesseis abordavam a temática relacionada à análise dos parâmetros de qualidade da
água. Sendo que quatro estudos tiveram enfoque na análise das vazões. A
interdisciplinaridade resultou em dez pesquisas, dos quais oito abordaram a análise do
uso e ocupação do solo, na temática territorial e os demais deu ênfase à gestão e uso de
modelos estatísticos. Conclusão: Percebe-se uma defasagem na produção acadêmica
relacionando a temática qualidade da água, principalmente do Rio Doce, ao território que
possibilitem analisar de modo interdisciplinar as relações entre as influências do uso do
solo com as interferências na qualidade da água. Nesse sentido, pode-se perceber a
necessidade de estudos que abordem as inferências das intervenções antrópicas na
qualidade da água, de maneira interdisciplinar, contemplando também as relações
socioeconômicas destas intervenções. Apoio: UNIVALE.
gra_joana@yahoo.com.br

Experiências com o rio Doce vivenciadas na escola em tempo integral
Isabela Neto da Silva Paes, Giovanni Tavares Neves, Keren Christine Marques Cupertino,
Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: experiências, rio Doce, educação ambiental
Introdução: Este trabalho apresenta os primeiros resultados da pesquisa “Relação com o
saber e educação ambiental: uma pesquisa com estudantes em tempo integral” que tem
como objetivo principal compreender as relações que estudantes do 9º ano do ensino
fundamental, em tempo integral, estabelecem com o rio Doce, como objeto de saber. Os
dados foram coletados em 3 das 23 escolas da rede municipal de Governador Valadares
que ofertam os anos finais do ensino fundamental, sendo 1 delas situada em bairro
ribeirinho e 2 localizadas em bairro geograficamente afastado do rio. Objetivo: Analisar as
experiências com o rio Doce vivenciadas pelos estudantes na escola e como elas se
aproximam das questões ambientais, da questão da água e do rio Doce. Metodologia: A
coleta dos dados se deu por meio do “balanço de saber”, instrumento adaptado a partir da
proposta de Bernard Charlot, que consiste na elaboração de um texto por parte dos
estudantes, no qual eles são convidados a narrar seus saberes e experiências com o rio
Doce. Os dados foram tabulados, buscando analisar as experiências vivenciadas na escola.
Resultados: Os estudantes relatam poucas experiências com o rio, vivenciadas na escola
e fora dela, e lhe atribuem importância pela sua utilidade para o abastecimento de água da
cidade e não tanto às experiências afetivas com ele. A proximidade da escola com o rio
parece não interferir na intensidade da relação com o Doce, não se diferenciando em
escolas próximas e distantes. A Escola em Tempo Integral, que tem a “Sustentabilidade e
Protagonismo” como um dos eixos estruturantes do seu currículo, deve contribuir para a
formação de relações e experiências de aproximação com o rio como um espaço da cidade,
porém essa abordagem parece ser ainda pouco apresentada. Conclusão: Os resultados
preliminares apontam para a necessidade de promoção de experiências afetivas e
históricas com o rio Doce, no contexto da Escola em Tempo Integral. Apoio: CNPq,
FAPEMIG e UNIVALE/FPF.
isabela-neto@hotmail.com

Impactos gerados pelo desastre da Samarco na composição química do solo
Niwton Barroso Netto, Amanda Gomes Silva, Wady Dutra Neto, Renata Bernardes Faria
Campos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: composição química do solo, propriedades químicas do solo, rejeito de
lama da Samarco, rejeitos de mineração
Introdução: Considerado um dos maiores desastres ambientais, o rompimento da
barragem com rejeitos de minério de ferro, de Fundão, no município de Mariana (MG),
pertencente da empresa Samarco Mineração foi uma catástrofe que atingiu diretamente os
estados Minas Gerais e Espírito do Santo, provocando impacto imediato de ordem
ambiental, social e econômica e consequências de médio e longo prazo.Logo ocasionaram
alterações nas propriedades químicas do solo.Objetivo: Avaliar o pH e o percentual de
matéria orgânica (MO) em áreas impactadas e não impactadas pelapluma, ambas no
Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Metodologia:As amostras de solo foram coletadas
após o rompimento da barragem de Fundão, em março de 2016, na mata ciliar do Rio Doce
e na mata ciliar do Rio Turvo, ambas localizadas no PERD, sendo uma área impactada e
outra servindo como controle. A análise de propriedade química foi realizada no Laboratório
de Solos da UNIVALE, em Governador Valadares (MG). Resultados: Através das análises
de propriedade química, observou-se quenas amostras do Rio Doce opH era mais
próximodeneutro e continhabaixo teor de MO, quando comparadas com os resultados do
Rio Turvo. Conclusão: Os resultados evidenciam o quanto a lama alterou o solo, afetando
as propriedades químicas do mesmo. Quando se analisa os dados obtidos, no Rio Doce a
média de pH chega a 6,88 e no Rio Turvo onde não foi atingido pela lama chega a 5,1, ou
seja, onde a lama atingiu o solo, tem características alcalinas. Quando se verifica a
quantidade de matéria orgânica, nota-se que onde a lama encobriu o solo a matéria
orgânica é cerca de 20% menor que onde não atingiu. Logo o desastre tem efeitos diretos
sobre a fertilidade do solo nas áreas estudadas. Apoio: Instituto Estadual de Florestas-MG.
Instituto Nacional de Meteorologia. FAPEMIG. Programa de Pós-Graduação em Gestão
Integrada do Território/UNIVALE.

Metodologia para inclusão e atendimento educacional especializado a alunos
portadores de albinismo: um estudo de caso realizado na comunidade virtual albinos
do meu Brasil
Gustavo Thayllon França Silva
Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavras-chave:albinismo, inclusão, tecnologias educacionais
Introdução: Este estudo tem como população pessoas portadoras de albinismo (PCAs)
que se insere no debate sobre vulnerabilidade. Esta patologia se configura como ausência
de melanina, substância esta responsável por dar pigmentação na pele, pelos e olhos.
Nesta concepção a ausência de melanina faz com que os PCAs sejam acometidos por uma
deficiência visual denominada baixa visão, que é uma perda severa da visão, exigindo ainda
diversos cuidados com a pele e a saúde em geral. Neste sentido surge a necessidade de
um olhar mais voltado a este público no que tange as políticas educacionais especificas
bem como um atendimento escolar personalizado para tal comunidade. Objetivo:
Demonstrar a necessidade de políticas públicas de inclusão de pessoas portadoras de
albinismo no contexto escolar, para que tenham acesso a acompanhamento pedagógico
especializado e adequado à especificidade deste grupo. Metodologia: Revisão
Bibliográfica com estudo de caso. A literatura utilizada serviu para embasar o conhecimento
acerca do atendimento educacional especializado e a patologia que acomete os portadores
de albinismo. O estudo de caso permitiu compreender de que maneira o atendimento
educacional especializado pode contribuir para a inclusão social e educacional de PCA’s.
Resultado: Inclina-se com a revisão de bibliografia e com estudo de casos revalidados,
que se faz necessária a adaptação de diversos parâmetros educacionais no cenário da sala
de aula envolvendo: adaptação de materiais didáticos para portadores de baixa visão;
adaptações das aulas de educação física devido ao sol e a luminosidade excessiva;
fornecimento por parte das instituições de recursos óticos e não óticos. As tecnologias
educacionais devem ser assertivas para o efetivo processo de ensino e aprendizagem bem
como a realização de adaptações esportivas. Nesta concepção é indispensável que se
façam revisões nos métodos e técnicas de avaliações, de forma a criar alternativas no
processo de ensino voltado a este público. Conclusão: A complexidade de se fazer

acontecer a verdadeira inclusão social e educacional das pessoas portadoras de albinismo,
está diretamente atrelada ao sentimento de se fazer acontecer o efetivo processo de ensino
e aprendizagem por parte da equipe docente, equipe pedagógica, bem como do sentimento
de aceite e compromisso da família do educando PCAs.
gustavo.thayllon@gmail.com

O papel do psicólogo escolar
Marta Medeiros Grossi, Ariana Pinheiro Caldas, Giovanna Vianna Pereira de Oliveira,
Sabrina Gardênia Martins Berto
Palavras-chave: psicologia, educação, psicólogo escolar, atuação
Introdução: Os psicólogos, em sua maioria, seguem carreiras voltadas ao consultório após
a formação. A introdução deles na educação surgiu com a necessidade de inclusão de
alunos especiais ou que apresentam dificuldade na adaptação com o ambiente escolar.
Entretanto, muito se discute a respeito da real identidade desse profissional e de uma
latente necessidade de reestruturação na formação acadêmica do mesmo, pois os
psicólogos ao entrarem nas instituições com o intuito de colaborarem no andamento
educacional enfrentam realidades diferentes das apresentadas na teoria. Objetivo:
Observar a atuação do psicólogo no processo de aprendizagem, objetivando esclarecer o
papel exercido e as dificuldades enfrentadas no exercício da profissão. Metodologia:
Revisão de artigos científicos através de plataformas acadêmicas, como o Scielo.
Resultado: Foi possível observar que a intervenção psicológica voltada para o ambiente
escolar poderia ser mais efetiva, pois, apesar de minuciosos testes que podem ser feitos
com o intuito de pesquisar os problemas dos alunos e trabalhar na melhoria deles, a eficácia
é pouca, uma vez que grande parte dos pais ou responsáveis atribuem a culpa à escola, o
que dificulta ou até impossibilita a atuação do psicólogo escolar. Porém, quando o trabalho
a ser feito com o profissional atinge sua capacidade plena de desenvolvimento, é possível
desenvolver estratégias de aprendizagem específicas para cada tipo de dificuldade e
melhorar os hábitos de estudo. Conclusão: Apesar das dificuldades que podem ser
encontradas do exercício da profissão de psicólogo escolar, os benefícios que um
tratamento realizado de maneira plena podem ser extremamente eficazes. Apoio:
UNIVALE.

A educação física na educação infantil: contribuições para desenvolvimento integral
Ricardo Alves da Trindade, Joelton de Morais Carvalho, Willianberg Gonçalves Viana,
Cleber Siman de Amorim
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educação física, educação infantil, desenvolvimento integral.
Introdução: Apesar de compor o currículo escolar na educação infantil, a realidade não
confirma e assegura a presença da educação física neste ambiente. Uma vez que a função
exercida cabe ao professor regente na forma de aula do movimento, os conteúdos da
educação física se limitam apenas ao plano motor\físico. Sendo que objetivo se dá em um
planejamento de ações para o desenvolvimento na totalidade do ser, o que acaba expondo
ao risco de perdas pedagógicas consideráveis, já que a disciplina propõe uma diversificada
gama sobre a cultura corporal do movimento na escola, onde o aluno num olhar tanto para
si, quanto para o colega, delineado com diversos planos que comporão seu
desenvolvimento integral. Além dos aspectos motor e físico, outros fatores, como o
cognitivo, afetivo e social são imprescindíveis e devem perpassar nas aulas de educação
física na educação infantil, pensando no desenvolvimento, para a formação e imagem de
um ser integral. Já que incidirá substancialmente para formação de um sujeito autônomo,
no qual acarretará num futuro ampla percepção de seu espaço, bem como um ser efetivo
em suas relações sociais. Para que se obtenha um aprendizado significativo, as propostas
a serem desenvolvidas terão o lúdico como componente indispensável, dentro de um
processo inacabado, mas dado por evidente progresso. Objetivos: O estudo buscará
identificar as contribuições da educação física na educação infantil, pontuando fatos que
evidencie sua relevância, ao passo de verificar a realidade na educação infantil e seus
principais

desafios

sob

a

atuação

do

professor

generalista

nas

aulas

de

movimento/educação física e apontar as possíveis perdas pedagógicas, nas quais
acarretariam o não cumprimento da finalidade proposta no currículo deste ciclo
educacional. Metodologia: Será realizada uma revisão de literatura partindo de um
delineamento descritivo, onde será feito uma busca de artigos nas seguintes bases de
dados: Scielo, Medline, Lilacs e, Periódicos da Capes.
ric.trindade@hotmail.com.br

O cuidado paliativo e sua importância na integração dos aspectos biológicos,
psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente
Sabrina Gardênia Martins Berto, Ariana Pinheiro Caldas, Giovanna Vianna Pereira de
Oliveira,
Universidade

Marta
Vale

Medeiros
do

Rio

Doce

Grossi
-

UNIVALE

Palavras-chave: cuidados paliativos, biopsicossocial,família
Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, revista em 2002, o
“Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus
familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da
prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento
da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual.” A promoção da
saúde por meio desses cuidados é baseada em princípios, que de modo geral,
compreendem a necessidade de integração entre diferentes aspectos, bem como a
assistência do paciente e de sua família. Dessa forma, indivíduos portadores de doenças
incuráveis podem, por meio de uma abordagem holística, ampliarem sua qualidade de vida
e resgatarem a morte como uma consequência natural. Quando se analisa o paciente sob
dimensões que ultrapassam as condições biológicas, torna-se possível a avaliação integral
do indivíduo e a procura pela sua transcendência mesmo diante dos problemas advindos
de doenças crônicas. Objetivos: Compreender o conceito do Cuidado Paliativo e do
modelo biopsicossocial da saúde e abordar sua importância na manutenção do equilíbrio
psicológico e espiritual do paciente. Metodologia: Revisão da literatura por meio de artigos
do Scielo e do Manual de Cuidados Paliativos ANCP. Pesquisa de ações realizadas pela
LACP - Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos da 12ª turma de Medicina da UFSJCampus Divinópolis. Resultados: A desmistificação da doença terminal como sinônimo de
fim da vida é de suma importância na relação paciente-cuidador e nas suas angústias
individuais. Trabalhar a espiritualidade, ou seja, a dimensão imaterial que dá sentido ao
corpo material auxilia na visão positiva do paciente e no luto da família. Conclusão: A
manutenção da qualidade de vida por meio de práticas paliativas permite que o foco esteja
na pessoa e não apenas na doença, além disso, o tratamento com base biopsicossocial na
fase final, garante ao portador e a família maior clareza quanto ao bem-estar do indivíduo

Estigmas vividos na sociedade por portadores de hanseníase
Marina Guimarães Pereira, Sânia Mayra Lopes Braz, Sueli Siqueira
Universidade do Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: hanseníase, estigma, sociedade
Introdução: A Hanseníase é uma doença dermatoneurológica, crônica e contagiosa. É
causada pela bactéria M. Leprae, transmitida pelo contato com o portador da mesma. Se
manifesta por lesões na pele e incapacitações neurais, podendo causar até paralisações
de mãos e pés. A doença, que era conhecida como lepra, traz consigo um grande
preconceito, devido às sequelas que pode acarretar e também porque antigamente
segundo o cristianismo, era conhecida como a doença dos pecadores. Objetivo: Descrever
os constrangimentos, advindos do estigma social da doença, vivenciado por pessoas que
tiveram hanseníase e estão curadas.Metodologia: Através de relatos de dois casos com
informantes típicos buscou-se compreender os estigmas vivenciados. Resultado: Apesar
de muitos anos se passarem desde a intolerância religiosa e social com os leprosos, até a
atualidade, houveram bastante mudanças no âmbito da doença. Com o surgimento da
Poliquimioterapia – um tratamento baseado em doses mensais de remédios e em bateria
de exames para acompanhamento que impede a transmissão e, proposito final, a cura –
houve mais conscientização por parte dos familiares e pessoas leigas a respeito do
assunto, diminuindo assim, algumas formas diretas de hostilidades e preconceitos para o
portador. Contudo, através das histórias de vida pode-se perceber que os constrangimentos
ainda estão presentes, pois relataram o medo de serem vistos entrado na unidade de
tratamento. O fato de terem sido acometidos pela hanseníase é, como relatam, um segredo
guardado e só revelado em casos muitos especiais. Conclusão: Nesse sentido, pode-se
considerar que os portadores da Hanseníase omitem a presença da doença devido ao
histórico de exclusão e também pelos sentimentos de insegurança e anseios diante da
aceitação social. Ainda hoje, mesmo havendo uma cura para a doença, o preconceito
contra os acometidos se faz presente devido ao estigma que historicamente acompanha a
Hanseníase. Apoio: FAPEMIG e UNIVALE.
marinagp22@gmail.com

Suporte familiar: percepção de idosos atendidos na Estratégia de Saúde da Família
de um território mineiro
Omar de Azevedo Ferreira, Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: idoso, inventário de percepção, suporte familiar
Introdução: O aumento no número de idosos é decorrência de um processo de transição
demográfica e epidemiológica que o Brasil vem apresentando de forma heterogênea,
associado, em grande parte, às dificuldades sociais. Objetivo: Conhecer a percepção de
idosos usuários da ESF sobre o suporte familiar. Metodologia: Trata-se de um estudo de
abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por 45 indivíduos com 60 anos ou mais,
de ambos os sexos atendidos em duas estratégias de saúde da família. Para a coleta dos
dados foi utilizado o instrumento Inventário de Percepção de Suporte Familiar que é
composto

por
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individualmente em forma de entrevista, mantendo-se um caráter de informalidade,
objetivando estabelecer um clima de empatia entre entrevistador. O escore total pode variar
de 0 a 84 pontos e são classificados como: baixo, médio-baixo, médio-alto, alto.
Resultados: verificou-se que 64,5% entrevistados são do sexo feminino e 35,4% do sexo
masculino. Quanto a percepção familiar 63% apresentam-se como afetivos consistentes;
48% se adaptam a novas situações envolvendo sua família e que 71% relatam terem
autonomia. Conclusão: Esses dados demonstram que na dimensão afetivo-consistente a
população estudada apresenta um nível médio-alto (escore entre 64 a 70) na afetividade
entre os membros. No quesito adaptação familiar percebe-se que o índice se encontra
abaixo da média esperada (escore entre 0 a 53) para a população estudada, o que
demonstram que em algumas situações existem sentimentos negativos em relação à
família. Na autonomia familiar ficaram evidentes aspectos em relação a confiança, liberdade
e privacidade entre os componentes do grupo familiar.
omar.ferreira@univale.br

Auto percepção de família: estudo com idosos atendidos no SUS
Omar de Azevedo Ferreira, Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: suporte familiar, idoso, tratamento odontológico
Introdução: O envelhecimento é considerado heterogêneo, ou seja, nenhum indivíduo
envelhece da mesma forma. As mudanças que permeiam estes campos e a necessidade
de realinhar os papéis de quem cuida e quem é cuidado podem acarretar agravos ao
indivíduo quando este não consegue se adaptar as novas realidades, às vezes difíceis e
limitantes. Objetivo: Conhecer a percepção de idosos atendidos no SUS sobre o
Significado de família, Composição familiar e Incentivo da família para adesão ao
tratamento odontológico. Metodologia: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa.
A amostra foi constituída por 10 indivíduos, sendo cinco (05) do sexo masculino e cinco
(05) do sexo feminino, com 60 anos ou mais, atendidos em duas Estratégias de Saúde da
Família. Para a coleta dos dados foi utilizado uma entrevista-semiestruturada contendo três
perguntas: O que significa família para você? Na sua visão, quem compõem sua família
hoje? Você acha que o apoio de sua família pode ajudar na adesão ao tratamento
odontológico?. Os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo conforme proposto por
Bardin. Resultados: Após análise dos relatos surgiram as seguintes categorias distintas:
Temática 1 - Significado de família, composta das categorias: Tudo e Cuidado; temática 2
- Composição familiar, constituída por família nuclear e família extensa; Temática 3 –
Incentivo da família para adesão ao tratamento odontológico formada das categorias:
Presença/ Existência do incentivo, Ausência do incentivo. Conclusão: Entre os resultados
encontrados nas entrevistas destaca-se, por meio do discurso dos idosos, categorias que
identificam aspectos positivos em relação à percepção de idosos sobre entendimento de
família. Pode-se observar que o suporte familiar oferecido aos idosos é considerado
relevante, pois a família possui função de destaque na formação do sujeito.
omar.ferreira@univale.br

Avaliação clínica da condição da mucosa bucal do idoso assistido em uma clínica de
Odontogeriatria
Thassya Abrantes de Oliveira, Maria Alice Carvalho, Romero Meireles Brandão, Suely
Maria Rodrigues, Marileny Boechat Frauches Brandão
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: idosos, odontologia geriátrica, saúde bucal
Introdução: No Brasil ocorre aumento da população idosa, e isso advém de modo
acelerado. Com o envelhecimento, verifica-se que a cavidade bucal sofre alterações que
podem comprometer o idoso em diversos aspectos de sua vida. Assim, considera-se que a
condição de saúde bucal representa um fator essencial para a manutenção da qualidade
de vida do idoso. Objetivo: Verificar a condição da mucosa bucal do idoso assistido numa
clínica de Odontogeriatria. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, descritivo,
de corte transversal com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por idosos, de
ambos os sexos, funcionalmente independentes, com função cognitiva preservada,
assistidos na clínica Odontogeriátrica da Universidade Vale do Rio Doce. Foi utilizado como
instrumento de coleta de dados um Inventário sociodemográfico e um prontuário de exame
clínico. Para avaliação da mucosa bucal foi realizado um exame clínico visual, seguido de
inspeção e palpação. Vale lembrar, que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP). Resultados: Observou-se que dos 93 idosos pesquisados, a média
de idade foi de 68,6 anos (DP= 5,6), 60,2% pertenciam ao sexo feminino; 54,9% eram
casados ou em união consensual e a média de anos de estudo declarada foi de
4,7(DP=3,8). Quanto à condição da mucosa bucal verificou-se que 50,5% apresentavam
alteração na mucosa bucal, sendo que destes 59,6% apresentavam lesões fundamentais,
sendo a saburra lingual a mais encontrada e 53,2% apresentavam alterações da
normalidade, sendo grânulos de fordyce e língua fissurada, as mais presentes. Conclusão:
Conclui-se que o cirurgião-dentista deve ter conhecimento sobre as características do
sistema estomatognático, uma vez que o envelhecimento ocasiona alterações fisiológicas
que predispõem o idoso a apresentar condições patológicas típicas deste envelhecimento.
O diagnóstico e planejamento integral de ações podem contribuir para melhoria na
qualidade de vida desta população. Apoio: UNIVALE. thassyabrantes@hotmail.com

Como as desordens bucais podem afetar a qualidade de vida de crianças?
Marina de Oliveira Gomes, Carmem Gladys Caetano Moreira, Marileny Boechat Frauches.
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: qualidade de vida, saúde bucal, desordens bucais, criança
Introdução: As desordens bucais podem afetar as atividades diárias de crianças, e sua
somatória afeta a qualidade de vida. O impacto da condição de saúde bucal na qualidade
de vida é um indicador de saúde, e avaliar este impacto, implica em quantificar as
consequências de uma doença e seu tratamento no intuito de buscar promover saúde.
Objetivo: Identificar como o impacto das desordens bucais podem afetar a qualidade de
vida de crianças. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado
por meio da análise de artigos indexados nas bases de dados SciELO, LILACS e periódicos
CAPES. Os descritores utilizados foram qualidade de vida, saúde bucal, desordens bucais
e criança. Resultado: As principais desordens bucais que podem afetar a qualidade de
vida de crianças foram a cárie dentária, fluorose, maloclusão e traumatismo dentário. Tais
desordens podem manifestar um efeito negativo na qualidade de vida de crianças,
acarretando alterações nos domínios “sintomas orais”, “limitações funcionais”, “bem-estar
emocional” e “bem-estar social”. Na dentição decídua constatou-se que a cárie dentária e
o traumatismo impactam na qualidade de vida, quanto à fluorose, o impacto dependerá do
grau da mesma, quanto mais severo maior o comprometimento. Conclusão: A identificação
do impacto das desordens bucais na qualidade de vida da criança pode subsidiar o
cirurgião-dentista na implementação de ações de promoção e prevenção em saúde a fim
de minimizar os efeitos destas desordens na qualidade de vida de crianças.
marina.ogomes@hotmail.com

A influência do estigma na vida de moradores em territórios de vulnerabilidade social
Kamila Faria Andrade, Fernando Alves Fernandes, Grasiela Aparecida Coura Querobino
Alvarenga, Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: território, criminalidade, vulnerabilidade
Introdução: Visto que o estigma é considerado como uma forte desaprovação de
características físicas e sociais que vão contra as crenças culturais da sociedade, podendo
ser um fator que leva a marginalização, é importante investigar o processo de
estigmatização e compreender suas influências nos territórios de vulnerabilidade, onde a
criminalidade aparece de forma continua. Objetivo: Mapear a produção acadêmica, nos
últimos dez anos, relativa à vulnerabilidade e a criminalidade, levando em conta o território.
Metodologia: Levantamento bibliográfico no site Scientific Electronic Library Online
(SCIELLO) dos trabalhos produzidos entre 2006 e 2017, utilizando como palavras-chave:
território, criminalidade e vulnerabilidade. Resultados: A busca resultou na identificação de
doze trabalhos ao todo. Três deles abordavam a discussão do território, trazendo
juntamente a questão das famílias vulneráveis. Três abordavam a criminalidade,
juntamente com a população vulnerável. E seis artigos, que tinham comotemática a
vulnerabilidade,abordavam a questão do território, da criminalidade e da vivência em
situações vulneráveis. Conclusão: Inicialmente uma das palavras chave seria o estigma,
mas essa palavra, juntamente com as palavras território e vulnerabilidade, nos deixaria
bastante restritos por não resultarem em muitos artigos relacionados ao tema no Sciello.
Mas, ao buscar as palavras chaves que foram utilizadas, foi possível encontrar artigos que
as relacionassem. Dessa forma, as três palavras-chave estavam presentes na maioria dos
artigos relacionados, o que enriqueceu os dados para a pesquisa. Apoio: UNIVALE.
kamila.f.andrade@hotmail.com

A arquitetura através da humanização: elemento de cura e bem estar para os entes
componentes de um território hospitalar
Alisson Brizon D’Angelo Chaib, Leonardo Oliveira Leão e Silva
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: arquitetura, arquitetura hospitalar, humanização, hospital
Introdução: A edificação hospitalar é, muitas vezes, vista como hostil. A importância de
uma melhor percepção de todos os entes envolvidos no funcionamento da edificação,
tratamento dos pacientes e por fim os usuários é fator crucial para a qualidade dos serviços
prestados e influencia até no processo de cura dos enfermos. Cabe então, ao profissional
de arquitetura, uma pasta interdisciplinar por natureza, desenvolver um projeto que seja
concomitantemente funcional e técnico sem deixar de ser acolhedor e confortável a todos
os profissionais e usuários do hospital, entendendo os anseios de cada parte componente
de toda esta complexidade. Objetivo: Identificar as percepções dos profissionais
frequentadores do território da unidade de saúde no tocante à arquitetura hospitalar,
promovendo a integração entre esses espaços físicos e suas relações sociais.
Metodologia: Foram selecionados artigos científicos nas seguintes bases de dados de
acesso on-line: SciELO

(www.scielo.org),

com 02 trabalhos

e

Portal CAPES

(www.bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses), com 06 trabalhos. Para as buscas foram
utilizados os descritores arquitetura, hospital, território e humanização, sendo estabelecido
o período dos últimos 10 anos para publicação dos trabalhos. Resultados: Foi observado
que os processos de humanização dos hospitais, sejam públicos ou privados, ainda são
incipientes e lentos. Embora seja um assunto frequente nas unidades hospitalares, sua
prática ainda requer uma observação mais criteriosa e técnica. Conclusão: A
interdisciplinaridade é intrínseca a todos os envolvidos na aplicabilidade da humanização
do território compreendido pelo edifício hospitalar, cujo ordenamento dos espaços cabe ao
arquiteto, que deve compreender e propor soluções aos anseios de todos os entes
pertinentes à utilização dos seus espaços. Por isso é merecedor de cada vez mais
pesquisas e um olhar mais próximo da academia.
alissonchaib@yahoo.com.br

Ambiente universitário como território importante na conscientização sobre a doença
de Alzheimer
Victória Eler fava, Gustavo Cruz, Nicole Leles, Sabrina Berto, Thalisson Gomides
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: Alzheimer, fisiopatologia, conhecimento
Introdução: A doença de Alzheimer é um tipo de demência, condição neurológica
degenerativa que se desenvolve gradualmente devido à morte de neurônios responsáveis
pelas funções cognitivas e posterior substituição por material amorfo proteico. Na
atualidade o conhecimento da população sobre a doença é insatisfatório, o que prejudica a
relação entre cuidador e paciente. Objetivo: Avaliar o conhecimento de discentes
matriculados em diferentes cursos da universidade sobre a doença de Alzheimer.
Metodologia: Revisão bibliográfica utilizando os portais PubMed e Google acadêmico além
da aplicação de questionário a um grupo de 90 alunos de cinco turmas de diferentes cursos
de uma universidade de Governador Valadares. Resultados: A maioria (97,7%) dizia
conhecer ou já ter ouvido falar sobre a doença e 96,6% mostraram saber que a principal
característica da doença é a perda de memória/demência. Em relação ao comportamento
mais comum entre os pacientes com Alzheimer, apenas 30% informaram a resposta
adequada (agitação, agressividade) enquanto os demais entrevistados se confundiram
entre alternativas que não representam o comportamento mais frequente. Sobre as ações
de prevenção, 37,7% apontaram a opção correta (leitura), entretanto 16,6% não souberam
informar e os outros 45,5% indicaram outras respostas, que não estavam certas. Por fim,
41% disseram ter ouvido falar pela primeira vez sobre o Alzheimer na instituição de ensino
superior na qual estudam. Conclusão: A maioria dos entrevistados, apesar de acadêmicos,
não relacionam a leitura aos benefícios mentais que tal atividade pode fornecer. Além disso
nota-se que, apesar dos entrevistados já terem ouvido falar na doença, muitos ainda
confundem características básicas como prevenção, sintomas e manifestações clínicas.
Desse modo, o ambiente universitário permanece como território importante na formação e
no aprendizado dos alunos contribuindo para conscientização e formação acerca de
diversas doenças como a de Alzheimer.

Associação de métodos laboratoriais como fator de otimização no diagnóstico da
esquistossomose: análise sobre morbidade e carga parasitária em indivíduos
residentes em área endêmica
Tamires da Silva Montanha, Daniel Madeira, Thalisson Artur Ribeiro Gomide Pauline
Martins Leite
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares;Universidade
Federal de Ouro Preto, Universidade Vale Do Rio Doce, Governador Valadares
Palavras-chave: Schistosoma mansoni, métodos laboratoriais, fibrose
Introdução: A Esquistossomose, cuja gravidade está associada ao desenvolvimento de
fibrose hepática, é considerada um problema de saúde pública e a investigação tem sido
negligenciada no país, sobretudo nas comunidades rurais. O diagnóstico padrão-ouro é o
Kato-Katz, contudo, este método apresenta baixa sensibilidade, principalmente em áreas
de baixa endemicidade. Assim, torna-se importante a associação de métodos de
diagnóstico para definir com precisão a população infectada. Objetivo: Avaliar a eficácia
da associação de três métodos no diagnóstico da esquistossomose. Ademais, pretende-se
determinar a carga parasitária dos indivíduos positivos e a presença de fibrose.
Metodologia: O estudo foi realizado em Xonim de Baixo, um distrito rural de Governador
Valadares. Foi realizado o exame de Kato-Katz, HPJ e qPCR nos indivíduos considerados
positivos (n=57) pela SMS. A carga parasitária foi determinada pelo Kato-Katz e a fibrose
pelo exame de ultrassom. Resultados: Observou-se a confirmação de 38 indivíduos
positivos quando utilizamos apenas o Kato-Katz. Ao associar o HPJ ao Kato-Katz
aumentou-se o número dos positivos para 47 e a associação do Kato-Katz, HPJ e qPCR
resultou na confirmação de 51 indivíduos positivos. Notou-se também que a maioria dos
indivíduos (n=24) apresentou uma baixa carga parasitária, ou seja, menor que 50 opg (ovos
por grama de fezes), sendo a média 17 opg. Cinco indivíduos apresentaram carga
parasitária entre 51-100 opg (média=71 opg) e nove indivíduos apresentaram carga
parasitária maior que 100 opg (média=342opg). Foi detectado uma prevalência de 10% de
fibrose entre os indivíduos positivos (n=5) e esses apresentaram uma carga parasitária
baixa (média=20 opg). Conclusão: A associação dos três métodos de diagnóstico foi mais
eficiente na confirmação dos resultados positivos. Além disso, foi observado que a maioria

dos indivíduos residentes em área endêmica que desenvolveram fibrose apresentam uma
baixa carga parasitária. Apoio: CNPq, UFJF-GV, PROVOQUE-UFJF, UFOP.

Atuações e desafios em Retrovigilância do Núcleo de Hemoterápia de Teófilo OtoniMG
Leandro Almeida de Castro, Daniel de Azevedo Teixeira, Hélio Vínicius Valeriano Furtado,
Rodrigo de Carvalho Hott.
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)- Teófilo Otoni-MG
Palavras-chave: hemovigilância, núcleo de hemoterapia, doação de sangue
Introdução: A Retrovigilância enquadra-se dentro do processo de Hemovigilância, que
consiste na investigação retrospectiva, relativa ao rastreamento das bolsas de doações
anteriores, em doadores que apresentaram um marcador positivo para uma doença
transmissível. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo avaliar o número de doações
que apresentaram soroconversão, e se houve a necessidade de se instaurar o processo de
Retrovigilância na Hemoterapia do Hospital Santa Rosália de Teófilo Otoni/MG.
Metodologia: Os dados utilizados nesta pesquisa tratam-se, de caráter quantitativo em
documentos internos e em sistema informatizado, desenvolvida através de uma análise
descritiva dos dados coletados entre os anos de 2013 a 2016, no Núcleo de Hemoterapia.
Resultados: Dentre total de 18.068 doações dos anos em análise, foram instaurados 80
processos de soroconversão dos quais apenas 18 tiveram um retorno do serviço de
referência e foram fechados com inaptidão definitiva para doação, por apresentarem cicatriz
sorológica. Conclusão: Os doadores enfrentam etapas burocráticas que os desestimulam
a participar de todo o processo de Retrovigilância, tendo que se deslocar para vários locais
para contribuir para o encerramento do processo. Seria oportuno que o município
disponibilizasse uma unidade de serviço ambulatorial de atendimento clínico, estruturado
com a finalidade de acolher a demanda dos doadores de sangue. É de suma importância a
participação de uma equipe multidisciplinar, contendo o farmacêutico que possui
capacitação para a realização dos exames sorológicos dos doadores assegurando a
liberação de hemocomponentes, livres de doença infecto contagiosa.
leo.acastro@hotmail.com

Avaliação antropométrica, cardiometabólica e do nível de atividade física em
indivíduos diabéticos participantes de eventos de saúde no município de Governador
Valadares-MG
Sabrina Stefany da Silva Souza, Diego Alves dos Santos, Matheus Lima de Oliveira, Jéssica
Mayara Silva Nery, Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora- Campus Governador Valadares
Palavras-chave: estilo de vida, glicemia, saúde cardiometabólica
Introdução: Uma epidemia de diabetes está em curso. No mundo, estima-se que a
população diabética seja da ordem de 387 milhões e que alcançará 471 milhões em 2035.
Cerca de 80% desses indivíduos vivem em países em desenvolvimento, onde a epidemia
tem maior intensidade. Segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2016), o
número de diabéticos está aumentando em virtude do crescimento e do envelhecimento
populacional, da maior urbanização, da progressiva prevalência de obesidade e
sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com diabetes. Objetivos:
Avaliar glicemia, circunferência de cintura (CC), índice de massa corporal (IMC), nível de
prática de atividade física (AF) e presença de hipertensão arterial em idosos diabéticos
participantes de feiras de saúde. Metodologia: Estudo descritivo que envolveu 73
adultos/idosos com diabetes auto-referida, não institucionalizados, residentes em
Governador Valadares, participantes de eventos que ocorreram entre 2014 e 2016,
promovidos pelo Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa da Universidade Federal de Juiz de
Fora, campus Governador Valadares. Destes 27,4% eram homens e 72,6% mulheres.
Resultado: Dos indivíduos participantes do estudo, 19,17% apresentaram glicemia casual
maior que

200

mg/dL,

79,5%

apresentaram

hipertensão

arterial auto-referida.

Questionados sobre AF (5 vezes na semana, ≥ 30 min), 63,01% se enquadraram nesta
característica. Considerando o IMC, 83,6% apresentaram valores > 25kg/m². No grupo de
homens, 60% apresentaram risco aumentado de CC (> 94 cm). Já entre as mulheres.
88,7% apresentam risco aumentado de CC (> 80 cm). Conclusão: É evidente a presença
de doenças crônicas associadas ao diabetes, sendo grande a prevalência de IMC e CC
alterados. Mesmo que a porcentagem de pessoas que afirmam fazer AF regularmente seja
razoável nessa pesquisa, é importante ressaltar a importância dessa prática para o controle

da glicemia e redução das complicações agudas e crônicas do diabetes. Apoio: UFJF;
PROEXT; NEPI; SESC- MG; DROGASIL; FAPEMIG, CNPq –
sabrinastefany@ymail.com

Avaliação do perfil antropométrico e dos hábitos alimentares de indivíduos com
suspeita de infecção pela bactéria Helicobacter pylori
Matheus Santos de Oliveira, Camila dos Santos Oliveira, Paula Louisy Portella Werneck,
Leonardo Oliveira Leão e Silva.
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Helicobacter pylori; Avaliação antropométrica; Hábitos alimentares.
Introdução: A infecção pelo Helicobacter pylori (HP) vem sendo reconhecida como um
importante problema de saúde pública mundial e apresenta correlação com o estado
nutricional. Objetivo: Avaliar o perfil antropométrico e hábitos alimentares de indivíduos
com suspeita de infecção pela bactéria HP. Metodologia: Os dados foram coletados entre
os meses de setembro a outubro de 2016 em distritos rurais do município de Governador
Valadares - MG. Participaram 71 indivíduos, maiores de 18 anos, de ambos os sexos, que
haviam realizado Endoscopia Digestiva com Teste da Urease, para verificação da presença
ou não da bactéria HP. Foram avaliados 41 sujeitos individualmente, obtendo-se dados
preliminares evidenciados pelos seguintes parâmetros: índice de massa corporal (IMC),
perímetro da cintura (PC) e dados de consumo alimentar (questionário de frequência
alimentar – QFA). Utilizou-se os softwares Studio R (Open Source) e Microsoft Excel® para
tabulação e análise estatística dos dados. Resultados: As informações antropométricas
revelaram a predominância de adultos com sobrepeso, 36,59 % (n=15) e eutrofia em
idosos, 24,39% (n=10). Sobre os hábitos alimentares, os indivíduos foram distribuídos em
dois grupos: sintomáticos positivo 70,7% (n=29) e sintomáticos negativo 29,3% (n=12). O
grupo sintomáticos positivo apresentou um consumo superior de laticínios, em média 4 dias
da semana. Observou-se um maior consumo de hambúrgueres, embutidos, doces e
biscoitos recheados pelos indivíduos sintomáticos negativo. Ambos os grupos
apresentaram baixo consumo de frutas e hortaliças. Conclusão: Os resultados
demonstraram medidas antropométricas inadequadas. Além disso, o grupo sintomáticos
negativo apresentou piores hábitos alimentares, revelando a importância da implantação
de estratégias de educação nutricional para este público. Ademais, sugerem-se novos
estudos para identificar se a presença da sintomatologia com ausência da bactéria
relaciona-se com a má nutrição. matheussantosoliver@hotmail.com

Câimbra, estiramento e distensão muscular gerados após exercícios físicos
Gabriel Oliveira Corrêa Rabelo, Ângela Costa, Giovanni Morozini, João Pedro Faria,
Roberta Viana, Pedro Marçal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Lesão muscular, Câimbra, Estiramento e Distensão
Introdução: O desejo por corpos perfeitos tem levado muitos indivíduos à prática de
exercício físico, que quando executado com imperícia ou imprudência acarreta sérios
prejuízos na estrutura muscular. A ocorrência destas patologias tem sido associada à
contração muscular excêntrica (mais executada em exercícios físicos com prevalente índice
de lesões), desse modo destaca-se a importância de entender a fisiopatologia das
comorbidades em questão. Objetivo: Descrever os aspectos fisiopatológicos das
comorbidades câimbra, estiramento e distensão muscular desencadeadas pelo exercício
físico inadequado. Metodologia: Desenvolveu-se pesquisa exploratória de revisão
bibliográfica de artigos publicados no período de 2001 a 2017 em base de dados - Scielo e
Bireme/BVS, usando as palavras-chave lesão muscular, câimbra, estiramento e distensão.
Resultado: Câimbras são contrações involuntárias, repentinas e dolorosas da musculatura
causada pela despolarização repetitiva. Estiramento é uma lesão que não envolve o
rompimento de uma grande quantidade de fibras musculares, normalmente não ocorre um
hematoma. Na distensão ocorre a ruptura do tendão ou da junção músculo-tendínea. Se
assemelha ao estiramento, porém envolve o rompimento de uma quantidade maior de fibras
musculares. Conclusão: O exercício inadequado desencadeia uma sobrecarga muscular,
danificando ou rompendo fibras do tecido muscular. Seu rompimento em graus diferentes
classificam o estiramento ou distensão muscular. Acredita-se que a câimbra pode ser
causada por: alteração no estado excitatório das fibras musculares ou intoxicação do tecido
por metabólicos ou perda de eletrólitos, porém ainda se busca a confirmação dessas
teorias. Deste modo é perceptível que as patologias câimbra, estiramento e distensão
muscular são evitáveis durante o exercício se o indivíduo adotar uma postura prudente e
pericial em sua prática. Apoio: UNIVALE.

Caracterização da pressão arterial casual em mulheres e homens participantes de
feiras de saúde
Patielly Batista Viana, Crislaini da Rocha Pacheco, Diego Alves dos Santos, Sabrina
Stefany da Silva Souza, Hiltomar Martins Oliveira Junior, André Marques Fernandes Silva,
Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: hipertensão arterial, avaliação cardiovascular, gênero
Introdução: Com ao aumento da expectativa de vida em todo o mundo, observa-se uma
maior incidência de hipertensão arterial sistêmica. São extremamente importantes as
orientações disseminadas através da realização de feiras de saúde, visando a interação da
comunidade com as equipes de saúde, objetivando atuar principalmente na prevenção e
controle de doenças cardiometabólicas. Objetivo: Realizar a aferição e caracterizar a
pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) de forma casual em
participantes de feiras de saúde na cidade de Governador Valadares. Metodologia: A
avaliação consistiu em uma única aferição da pressão arterial (PA) em 391 voluntários,
sendo 93 homens com idade entre 18 e 39 anos e 295 mulheres, idades entre 18 e 89 anos.
Resultados: Apesar do maior número de mulheres na amostra, a variação da pressão
arterial entre gêneros ficou bastante similar, sendo que em ambos os sexos observou-se
valores de PAS e PAD alterados. Dos grupos avaliados, apresentaram PA acima dos
valores ideais (120/80 mmHg): 51,01% das mulheres, 59,13% dos homens e 21,48% dos
idosos com idade > 60 anos (considerando ambos os gêneros). Conclusão: Há tendência
dos valores de PA serem superiores nos homens, pois um maior percentual de homens
apresentou valores de PA acima dos ideais. Considerando algumas hipóteses, este
resultado pode estar associado à fatores de influência como: menor nível de prática de
atividade física, má alimentação e excesso de peso, características estas que podem ter
uma cuidados muito mais acentuado em mulheres. Apoio: UFJF; PROEXT; PROPESQ;
PRAÇA DE ESPORTES-GV; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq; MEC.
pattyb.21@live.com

Caracterização dos aspectos diarreicos entre os discentes da Universidade Vale do
Rio Doce Campus II
Alana Zanolli Spadetto, Ângela Marcia Siqueira da Costa, Isadora Souza Ferraz de Melo,
Gabriel Oliveira Correa Rabelo, Giovanni Morozini, Leonardo Oliveira Leão e Silva
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: diarreia em acadêmicos, hábitos de higiene, aspectos diarreicos
Introdução: A diarreia é uma manifestação clínica de notificação compulsória, na qual a
relação secreção/absorção de líquidos no tubo digestivo está alterada. Implica no aumento
do peso das fezes, da quantidade da parte líquida e da frequência de evacuações.
Objetivo: O presente estudo objetivou caracterizar o perfil clínico e sociodemográfico da
diarreia aguda na população discente, maior de 18 anos, presente na Universidade Vale do
Rio Doce (UNIVALE). Metodologia: Estudo transversal, descritivo, quantitativo, realizado
com 27 acadêmicos do Campus II da UNIVALE. Realizado no mês de maio, tendo como
critério de inclusão indivíduos com episódio de diarreia nos últimos 30 dias. O instrumento
de coleta foi um questionário para investigação de possível surto de diarreia a partir da
MDDA (monitorização das doenças diarreicas agudas), validado pelo Ministério da Saúde.
Os dados dos 12 indivíduos com diarreia foram submetidos a analise através do software
Excel. Resultados: A análise dos dados demonstrou que os 12 (100%) indivíduos são de
região urbana e consomem água mineral. 11 (91,7%) indivíduos pertencem a classe média
e não fazem desinfecção dos alimentos. Quanto ao perfil diarreico, observou-se duração
média de 2 dias (DV: 1,11), com 3 evacuações/dia, destes 8 (66,7%) indivíduos
apresentavam a diarreia com aspecto líquido. Dentre os sinais observados, 2 (16,7%)
relataram a presença de sangue/muco, 3 (25,0%) relataram a presença de quadro febril e
8 (66,7%) apresentaram cólica abdominal; 0 indivíduos apresentaram recorrência dos
sintomas. Vale ressaltar que nenhum caso foi notificado e 10 (83,3%) não buscaram ajuda
médica. Conclusão: Portanto, observa-se que o perfil diarreico dos discentes foi de
manifestação aguda, infecciosa e autolimitada, relacionada ao hábito inadequado de
higienizar os alimentos. Propõe-se dessa forma, projetos de educação em saúde, com
palestras e exposições, orientando sobre os hábitos de higiene adequados. Apoio:
UNIVALE. alana.zanolli@hotmail.com

Comportamento em saúde: percepção de idosos usuários do SUS
Tamara Maciel Moreira, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Carlos Alberto Dias, Suely Maria
Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave: idosos, saúde, qualidade de vida.
Introdução: O envelhecimento é um processo natural que se configura de maneira
particular e única em cada sujeito, podendo estar intrinsecamente ligada à promoção da
sua qualidade de vida. Objetivo: Identificar a percepção de idosos usuários do Sistema
Único de Saúde sobre tipos de comportamentos necessários para obter saúde.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, de abordagem qualitativa. Este
estudo é recorte de um estudo maior, realizado com 163 idosos. A amostra foi constituída
por 10 indivíduos selecionados aleatoriamente, de 60 anos ou mais, de ambos os sexos,
usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Governador Valadares.
Para coleta de dados utilizou-se uma entrevista semiestruturada e posteriormente as
entrevistas foram transcritas e analisados segundo a técnica “Análise de Conteúdo” de
Bardin. Resultados: A análise de conteúdo revelou as seguintes categorias: (1)
Alimentação, os idosos por meio de suas falas apontaram a alimentação balanceada como
um aspecto fundamental para a saúde; (2) Atividade física, o comportamento atribuído à
promoção da saúde está relacionado à realização de atividades físicas, que além de evitar
doenças advindas da idade, auxiliam na qualidade de vida; (3) Sono, segundo os
participantes uma noite de sono bem dormida, em horários regulares, proporcionam maior
rendimento físico e bem-estar diário e (4) Auxílio médico, o resultado demonstra que o
conhecimento médico-científico apropriado pela cultura local influencia os modos de pensar
e agir dos idosos investigados. O acompanhamento médico e o uso regular da medicação
são práticas destacadas como importantes para a saúde e qualidade de vida dos idosos
entrevistados. Conclusão: O estudo permitiu concluir que embora alguns idosos tenham
uma percepção de saúde como ausência de doença, eles compreendem como práticas
para ter-se saúde atividades que se encontram associadas ao bem-estar, qualidade de vida
e, sobretudo práticas preventivas. Apoio: BIC-FAPEMIG e UNIVALE
tamaramoreira182@gmail.com

Configuração familiar do idoso atendido no SUS
Sara de Souza Pinto, Omar de Azevedo Ferreira, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria
Rodrigues
Palavras-chave: idoso, família, saúde, configuração familiar
Introdução: A família contemporânea está presenciando transformações em relação a
convivência intergeracional entre seus membros, encontrando-se até quatro gerações em
uma mesma residência. Objetivo: Identificar as configurações familiares dos idosos
atendidos nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) em munícipio do leste mineiro.
Metodologia: Nesse estudo foi utilizada uma abordagem quantitativa. A amostra foi
constituída por 174 idosos, com 60 anos ou mais fisicamente independentes e com função
cognitiva preservada, de ambos os sexos. As coletas de dados foram realizadas durante
os meses de junho/julho e dezembro de 2016. O instrumento utilizado foi o inventário
sociodemográfico com a finalidade de identificar o perfil e a configuração familiar a partir da
variável “com quem reside”. Para a análise dos dados foi usado o programa Sphinx Léxica
versão 5.1.0.4. Resultados: Observou-se que 68,4% dos entrevistados eram do sexo
feminino e 31,6% eram do sexo masculino. Em relação aos membros que compõem a
moradia do idoso, detectou-se que 90,8% dos entrevistados moravam com cônjuge ou
filhos e 9,2% afirmam morar com os netos, bisnetos, irmãos, genro/nora ou cunhado. Foi
possível identificar dois tipos de configuração familiar: família nuclear composta pelos
genitores, esposo(a) e filhos e família extensa que se refere a uma rede de parentesco que
tem uma extensão quando formada por três ou mais gerações, incluindo irmãos, netos,
bisnetos, genro/nora e cunhado. Conclusão: Pode-se concluir que nessa população ficou
evidente dois tipos de configuração familiar: nuclear e extensa, sendo a família nuclear uma
referência para o idoso. Apoio: BIC-FAPEMIG e UNIVALE.

Conhecimento dos usuários sobre as práticas de grupos do Núcleo de Apoio a Saúde
da Família (NASF)
Lílian Costa e Silva, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Suely Maria Rodrigues
Palavras-chave: práticas de grupo, núcleo de apoio à saúde da família, estratégia saúde da
família
Introdução: As práticas de grupos fazem parte das atividades realizadas pelo NASF como
forma de cuidado à saúde e na busca pela qualidade de vida por meio de ações de
promoção da saúde e prevenção de doenças. Os usuários do SUS são os principais
beneficiários destas práticas que tem o intuito de ampliar a capacidade de resposta aos
problemas de saúde da população e solucionar possíveis agravos por meio de ações
desenvolvidas na intervenção do processo saúde-doença. É importante que os usuários
tenham conhecimento sobre estas práticas de grupo e a importância delas dentro da ESF.
Objetivo: Identificar o conhecimento dos usuários sobre as práticas de grupos ofertadas
pelo NASF. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, da abordagem
qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram 27 usuários participantes das atividades de
grupos desenvolvidas em cinco (05) ESF’s apoiadas por uma equipe de NASF do
município estudado. Os dados foram coletados por meio de entrevistas conduzidas com
base num roteiro semi-estruturado e analisados segundo a técnica “Análise de Conteúdo”
de Bardin. Resultados: A partir da temática foram identificadas três categorias:
presença∕ausência de conhecimento sobre o NASF, Motivação∕benefícios ofertados e
Acessibilidade. Para este estudo, a que melhor se aprouve foi a categoria
presença∕ausência de conhecimento sobre NASF. Observou-se que a maioria dos usuários
não demonstrou conhecimento sobre o que é o NASF, os tipos de atividades desenvolvidas
e desconhecem os responsáveis pelos grupos ofertados. No entanto, o desconhecimento
não impediu que os usuários participassem destas práticas de grupos ofertadas e
desenvolvessem melhorias em sua qualidade de vida. Conclusão: A grande maioria
participa das atividades desenvolvidas sem o conhecimento prévio da importância do NASF
e a função desta equipe dentro da ESF. Porém, estas práticas de grupos funcionam como
uma estratégia eficiente na promoção e recuperação da saúde.
liliansilvaenf@gmail.com

Desenvolvimento progressivo da morbimortalidade das doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) no município de Governador Valadares – MG, no período de
2006 a 2012
Irislaene Camila Pretes Ferreira Magalhães, Naiane de Oliveira Malta, Soraya Fernandes
de Andrade, Tábata Camila Gonçalves, Viviane Cristina Salgado Dias, Nízia Araújo Vieira
de Almeida
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: DCNT, mortalidade, morbidade, fatores de risco
Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) constituem o problema de
saúde de maior magnitude e correspondem a mais de 60% das causas de morte no Brasil
(Schmidt, 2011; Malta, 2013). Dentre estas doenças as de maior impacto mundial são: as
Doenças do Aparelho Circulatório (DAC), o Diabetes, as Neoplasias e as Doenças
Respiratórias Crônicas (Brasil, 2011). Objetivo: Com base nestas informações o presente
trabalho teve como objetivo realizar uma análise comparativa da prevalência da
morbimortalidade no município de Governador Valadares-MG nos anos de 2006 a 2012.
Metodologia: Trata-se de um estudo de delineamento transversal, de caráter descritivo.
Foi realizada revisão bibliográfica e levantamento de dados no município, da Secretaria
Municipal de Saúde e dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde (SISVAN WEB e
DATASUS). Resultados: A média percentual de mortes por DCNT no período avaliado
indicou índice de mortalidade de 47,1% para Doenças do Aparelho Circulatório (DAC),
26,1% Neoplasias, 17,1% Doenças do Aparelho Respiratório e 9,7% Endócrinas,
Nutricionais e Metabólicas. Do total de internações neste período as DAC representaram a
principal causa com média de 50% das internações, sendo responsável pelos maiores
gastos com as internações hospitalares no ano de 2012. Conclusão: Com intuito de reduzir
a morbimortalidade por DCNT e seus fatores de risco, o Ministério da Saúde em 2011,
lançou o “Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis, 2011 – 2022”. Essas doenças exigem a implementação de novas políticas
pública, pois, apesar de seu rápido crescimento, sua progressão pode ser revertida, através
de ações de promoção da saúde, detecção precoce e controle de seus fatores de risco.
Assim, as políticas públicas adequadas na prevenção e promoção das DCNT possibilitam

que os indivíduos façam escolhas saudáveis e alcancem, melhorias na qualidade de vida.

Doenças gástricas e seus condicionantes associados à infecção pelo Helicobacter
pylori no Leste de Minas Gerais
Matheus Santos de Oliveira, Camila dos Santos Oliveira, Gulnara Patricia Borja Cabrera,
Leonardo Oliveira Leão e Silva
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Helicobacter pylori; Doenças gástricas; Prevalência.
Introdução: A bactéria Helicobacter pylori (HP) é um microrganismo colonizador da
mucosa gástrica cuja atividade está diretamente relacionada a processos patogênicos.
Estima-se que 50% da população mundial esteja infectada. Objetivo: Identificar perfis de
associação multidimensionais relacionados às patologias gástricas ligadas à infecção pelo
HP no Leste de Minas Gerais. Metodologia: A coleta de dados foi realizada entre os meses
de março a outubro de 2016 em distritos rurais do município de Governador Valadares.
Participaram deste estudo 179 residentes, sendo homens e mulheres a partir de 18 anos.
Aplicou-se questionários semiestruturados, buscando informações sobre fatores sócio
demográficos, higienização e aspectos clínicos. Foram selecionados, dentre eles, 71
indivíduos que apresentaram sintomas clínicos, onde foram submetidos a Endoscopia
Digestiva com Teste da Urease e exame histopatológico para confirmação da presença da
bactéria HP. Para análise de dados, as informações coletadas foram interpretadas
utilizando-se a técnica Grade of Membership – GoM com o auxílio do programa GOM3.
Para estimativa da prevalência foi utilizada a média ponderada dos graus de pertencimento.
Resultados: Dentre os 179 residentes, 42 apresentaram resultado positivo para infecção
por HP. Através da aplicação da técnica GoM, identificou-se três perfis multidimensionais,
resumindo-se da seguinte maneira: Sintomático positivo, tendo como variáveis
identificadores principais para o perfil, a presença de sangue nas fezes, não lavar as mãos
e a existência de câncer gástrico no histórico familiar (46,2% da população pertence a este
perfil); Sintomático negativo, preponderando indivíduos do sexo masculino e indivíduos com
baixa escolaridade (25,1% da população); Assintomático, não apresentaram sintomatologia
e frequente em adultos jovens (28,8%). Conclusão: Os resultados apresentaram relações
entre histórico clínico familiar, hábitos de higiene e sintomatologia, com a infecção por HP.
Apoio: FAPEMIG/UNIVALE. matheussantosoliver@hotmail.com

Entorse do tornozelo
Ana Clara Boareto Costa, Carolina Gonzaga Damasceno, Emanuel Ferreira Gomes,
Lethícia Silveira Leite, Priscila Cupertino Balbino, Raíssa Faroni Dutra, Pedro Henrique
Ferreira Marçal
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: estiramento, entorse, ligamento
Introdução: Entorse é um movimento violento, com estiramento ou ruptura de ligamentos
de uma articulação. É uma das lesões musculoesqueléticas que acomete praticantes de
esporte e pessoas fisicamente ativas envolvendo lesão dos ligamentos laterais. Objetivo:
Demonstrar a lesão de entorse de tornozelo que acomete, principalmente, atletas.
Metodologia: Revisão bibliográfica, utilizando como banco de dados a revista eletrônica
Scielo. Palavras-chave: estiramento, entorse, ligamento.Resultado: A classificação é
baseada no exame clínico da área afetada e divide a lesão em três tipos. A necessidade de
exames complementares baseia-se na suspeita de fraturas associadas. Com intuito de
evitar radiografias desnecessárias, foram criadas regras que as indicam apenas quando
houver dor em pontos ósseos específicos ou na impossibilidade do apoio de marcha. A
ressonância magnética pode ser indicada nos casos de persistência da dor após três meses
da lesão inicial, com o objetivo de investigar lesões associadas (osteocondral, impacto
ântero-lateral) e identificar lesões ligamentares crônicas. O tratamento inicial consiste em
repouso por três dias, aplicação local de gelo, elevação do membro afetado e proteção
articular, e uso de anti-inflamatórios não hormonais. Nas lesões leves, o tratamento é
sintomático, com manutenção da imobilização até a melhora dos sintomas. Já nas lesões
completas, a proteção articular com imobilizadores semirrígidos possibilitou retorno mais
rápido às atividades físicas e laborativas. A reabilitação depende do grau de lesão e da
conduta médica inicial. E em todos os casos, o tratamento fisioterapêutico é baseado na
recuperação da amplitude de movimento (ADM), fortalecimento muscular e treinamento
proprioceptivo. Conclusão: Ocorre com maior frequência, nos atletas de futebol, basquete
e vôlei. Esse tipo de lesão pode evoluir com complicações e causar inúmeros graus de
limitação funcional. Apoio: UNIVALE.

Epicondilite Lateral – Cotovelo do Tenista
Alana Zanolli Spadetto, Elisa Chain de Assis, Gabriel Coimbra Carvalho Schuwarten, Maria
Tereza Torres Passos, Robson Jose da Silva Junior, Yahgo Gonçalves Prado, Pedro
Henrique Ferreira Marçal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: epicôndilo lateral; epicondilite lateral; cotovelo de tenista; tratamento
epicondilite.
Introdução: O epicôndilo lateral é uma proeminência situada na extremidade distal do
úmero. Permite inserção ao ligamento colateral radial e aos músculos extensores
superficiais do antebraço. A epicondilite lateral é também conhecida como "cotovelo do
tenista". Qualquer atividade que realize movimentos repetitivos de extensão do punho e
dedos pode gerar a epicondilite lateral. Objetivo: Identificar e compreender as
características fisiopatológicas e o tratamento da Epicondilite Lateral. Metodologia:
Revisão bibliográfica embasada em bases de dados Scielo e Movité e livro Moore.
Resultados: A Epicondilite lateral é ocasionada devido à sobrecarga dos músculos que
fazem a extensão do punho e dos dedos, o que mostra sua relação com a prática do tênis,
uma vez que o praticante deste esporte necessita de constante extensão do punho para
empunhar a raquete. Pode ainda estar associada a outros movimentos repetitivos do dia a
dia. Ocorre uma inflamação dos tendões, com possível evolução à degeneração das fibras
colágenas. O tratamento é dividido em três estágios (medicação e fisioterapia, infiltração e
tratamento cirúrgico – abordagem tradicional ou artroscopia). A prevenção está relacionada
à melhora da postura, pausas periódicas associadas à alongamento em atividades
repetitivas e em praticantes de tênis realizar uma melhora na postura visando diminuir a
sobrecarga

sobre

o

tendão

extensor

relacionado

ao

movimento.

Conclusão: Conclui-se que a patologia em questão consiste na inflamação dos tendões do
epicôndilo lateral, com possível evolução à degeneração, provocando perda de força e
epicondilalgia lateral. Vale ressaltar que, apesar de seu nome popular ser cotovelo do
tenista, esta não está necessariamente atrelada a prática do esporte, mas também à outros
movimentos repetitivos do dia a dia que exijam a extensão do punho e dedos. Apoio:
UNIVALE. alana.zanolli@hotmail.com

Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família: territórios
híbridos
Lílian Costa e Silva, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: território híbrido, território do NASF, território da ESF.
Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF), em seu contexto, é a base da Atenção
Básica e, em suas multiterritorialidades busca incorporar ações por meio da implantação
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Este tem o intuito de fortalecer e ampliar
estas ações desenvolvidas. O território em que se desenvolvem estas ações de saúde é
concebido por “múltiplas relações de poder” apresentando uma concepção de
“materialidade” e “imaterialidade”. Objetivo: Reconhecer o território híbrido existente na
ESF e NASF como relação simbólica e material no desenvolvimento das ações de saúde.
Metodologia: Busca eletrônica na base de dados Scielo, Lilacs e Google acadêmico por
textos em português e sem restrição de ano. Os descritores utilizados foram: território
híbrido, território do NASF e território da ESF. Resultados: Esta busca resultou em 70
publicações encontradas, no entanto somente 19 foram incluídas neste estudo. Observase que as territorialidades: adscrição de clientela, planejamento das ações e as relações de
poder vivenciadas na ESF e NASF por meio de suas ações intersetoriais, transformam as
equipes de saúde em territórios híbridos com resolubilidade e efetividade na construção de
uma identidade cultural, fortalecendo e valorizando as ações de saúde através de uma
intencionalidade material e imaterial aplicada na assistência ofertada. Conclusão: Com
isso, é possível reconhecer a ESF e NASF como territórios híbridos que contribuem para
(re) construção do sistema de saúde potencializando a relação simbólica de materialidade
e imaterialidade existente em um espaço multiterritorial através das práticas de grupos
ofertadas de materialidade e ações, que permitem a construção das atividades de saúde
desenvolvidas em suas multiterritorialidades voltadas para a promoção, manutenção,
recuperação da saúde de seus usuários, e potencializando a relação simbólica existente
em um espaço heterogeneizado e territorializado.
liliansilvaenf@gmail.com

Experiência excitosa na Pesquisa e Extensão-Busca ativa de pacientes com
hanseníase em Zona Urbana
Lucia Alves de Oliveira Fraga, Rodrigo de Paiva Silva, Rosângela Gomes de Souza, Thais
Daiane de Morais Souza, Verônica Miranda Corrêa, Luiza Reis, Brenda Magalhães, Lorena
Bruna Pereira de Oliveira, Rosemary Ker e Lima, Flavia R Pereira, Gabriela Bicalho, Erica
Magueta
Universidade Federal de Juiz de Fora-Campus Governador Valadares
Palavras-chave: hanseníase, prevenção, educação em saúde
Introdução: A “Semana de Educação em Saúde com Foco no Controle da Hanseníase, foi
realizada no bairro Azteca em Gov. Valadares de 6 a 10 de março/2017 pelo Grupo de
Pesquisa em Hansenologia da UFJF/GV-CNPq. Objetivo: Realizar ações de prevenção,
promoção à saúde e controle da hanseníase em comunidades de alto risco no município
de Gov. Valadares, integrando o projeto “Educação continuada em Saúde”. Metodologia:
A ação foi desenvolvida na Escola Municipal Professora Laura Fabri, no Bairro Azteca,
quando foi entregue às crianças uma ficha de autoimagem utilizada para triagem de
hanseníase, a ser preenchida em casa junto aos pais. As fichas que apresentaram dados
sugestivos à doença foram levadas para a ESF do bairro e avaliadas. Uma equipe de
médicos, enfermeiros e funcionários da ESF local, juntamente com os estudantes da
UFJF/GV e da UNIVALE, acompanharam a avaliação clinica dermatoneurológica para
diagnóstico

da

hanseníase.Os

casos

suspeitos

foram

encaminhados

para

o

CREDENPES/SMS/GV para fechamento do diagnóstico e tratamento. As atividades
educacionais foram realizadas no ambiente da Escola, e contou com a participação do
Grupo de teatro orientado pela Profa Flávia R Pereira (Credenpes/Univale) além das
palestras e rodas de conversa, orientadas pela Profa Gabriela Bicalho (UFJF/GV).
Resultados: Um total de 326 fichas de autoimagem foi distribuído, das quais 134 foram
devolvidas e avaliadas. Constatou-se que 33 fichas não indicavam presença de manchas,
04 estavam em branco, 49 foram agendadas e compareceram para o exame48. Dessas,
34 crianças foram diagnosticadas com outras dermatoses e 14 examinadas e
encaminhadas para o Credenpes. Os casos positivos foram tratados. Conclusão: A ação
desenvolvida constituiu-se em uma importante estratégia para detecção de casos novos e

difusão do conhecimento em hanseníase na comunidade, atingindo a meta do projeto
proposto e ampliando o papel extensionista da Universidade. Apoio: FAPEMIG, FNS/TC

Fratura de tornozelo
Aryanne Moreira, Guilherme Andrade, Juliana Queiroz, Luana Miguez, Maira Sarmento,
Nicole Pimentel, Pedro Marçal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: instabilidade articular, fratura óssea, tornozelo
Introdução: O tornozelo é uma articulação do tipo gínglimo (dobradiça) e é formada pela
extremidade distal da tíbia e fíbula, ligamento transverso inferior e o tálus. Os ossos são
ligados pela cápsula articular e pelos seguintes ligamentos: deltóide, talofibular anterior e
posterior e calcâneofibular. Ojetivo: caracterizar a fratura do tornozelo, a partir da
identificação da fisiopatologia,

sintomas e

tratamento e outras

características.

Metodologia: Revisão bibliográfica utilizando o banco de dados Scielo e Revista
Acadêmica USP. Resultados: A fratura de tornozelo caracteriza-se por ser uma fratura
óssea e de partes moles que, quando adequadamente tratada, possui boa recuperação. As
fraturas podem ocorrer por trauma direto, entretanto a maioria são formadas por forças
indiretas que luxam ou subluxam o oálus de sua posição normal na pinça articular tíbiofibular distal. As causas mais comuns são: quedas, esportes de contato e pancadas fortes.
As fraturas do tornozelo foram classificadas por Danis-Webber em três tipos: fraturas do
tipo A ou fraturas infra-sindesmal, fratura do tipo B ou trans-sindesmal, e a fratura do tipo C
ou supra-sindesmal. Outros diversos tipos determinarão a gravidade da lesão, como
exemplo a fratura com deslocamento, exposta e fragmentada. O tratamento conservador é
indicado para lesões estáveis e sem desvios; é utilizado o gesso, o acompanhamento
radiográfico frequente e fisioterapia. Podem gerar rigidez articular, artrose e/ou
consolidação pós-traumática. O tratamento cirúrgico é indicado para fraturas instáveis pela
configuração dos fragmentos e pelas lesões capsulo ligamentares associadas. Pode
ocasionar infecções e artrose. Conclusão: A maioria das fraturas é causada por forças
indiretas, sendo o esporte uma das causas mais frequentes. Os sintomas são evidentes,
auxiliando o diagnostico. O tratamento pode ser cirúrgico, ou o conservador também pode
ser indicado. As lesões podem progredir para outros problemas articulares. Apoio:
UNIVALE.

Fratura do 5º metacarpo (fratura do boxeador)
Gabriel Magalhães de Souza Gloria, Erick Corbelli Raulino, Lázaro Azevedo Leite, Lucas
Marcelino Santos Peixoto, Luísa Lopes de Bastos Vieira, Pedro Henrique Marçal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.
Palavras-chave: lesão do boxeador, metacarpo, fratura
Introdução: A fratura do colo do quinto metacarpo é também conhecida como fratura do
boxeador. De ocorrência de trauma direto da mão fechada em uma superfície rígida,
resultando em fratura com ápice dorsal. Acomete, principalmente, adultos jovens do sexo
masculino e pode estar associada a distúrbios de ansiedade. Objetivo: Conhecer por meio
de pesquisa bibliográfica aspectos fisiopatológicos e epidemiológicos da fratura do 5º
metacarpo (fratura do boxeador). Metodologia: Revisão bibliográfica utilizando banco de
dados Scielo, Lilacs e Bireme.Resultados: A fratura do boxeador é gerada por um trauma
axial direto sobre a cabeça do metacarpo, assim como costuma ocorrer nas agressões
físicas ou em traumas esportivos. Para o diagnóstico é realizada a avaliação por meio de
exame clínico e radiográfico frontal e perfil da mão. Desse modo, após o diagnóstico, o
tratamento desse tipo de fratura depende do grau de angulação e da rotação da cabeça do
metacarpo, podendo ser por imobilização gessada do membro afetado por 3 a 5 semanas
ou por tratamento cirúrgico.Algumas fraturas podem ser reduzidas pela manobra de Jahss
e suas modificações. Cirurgicamente os principais métodos de fixação são: os fios de
Kirschner, anterógrados encavilhados, fios cruzados, fios transversos ancorados no quarto
metacarpo, hastes intramedulares, placa, parafuso e fixador externo. Após a 6ª semana, os
fios são retirados ambulatoriamente com anestesia local e, na maioria dos casos, não há
necessidade de nenhuma outra reabilitação. Conclusão: As fraturas do colo do quinto
metacarpo resultam habitualmente de um mecanismo de impacto axial sobre a cabeça do
metacarpo com o punho cerrado. Além de apresentar alta incidência, pode estar associada
a distúrbios de ansiedade, personalidade impulsiva e consumo de álcool, acometendo
majoritariamente adultos do sexo masculino. Apoio: UNIVALE.

Indicadores de saúde – perfil dos idosos assistidos na estratégia saúde da família de
um município do leste de Minas Gerais
Maria Terezinha Silva Neta, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Carlos Alberto Dias, Suely
Maria Rodrigues, Marileny Boechat Frauches Brandão
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: saúde do idoso, perfil sóciodemográfico, território da atenção primária à
saúde
Introdução: Nas últimas décadas, o Brasil tem passado por mudanças na estrutura etária
com crescente aumento da expectativa de vida da população idosa, e com a crescente
incidência de doenças crônicas não transmissíveis. Mas, com a regionalização das
atividades em saúde, sobretudo a implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é
possível reconhecer o idoso no território da Atenção Primária a Saúde (APS). Objetivo:
Identificar o perfil socioeconômico, demográfico e de saúde (consultas, medicamentos e
doenças) dos idosos assistidos na ESF. Metodologia: Trata-se de um estudo
observacional, descritivo, de corte transversal com abordagem quantitativa. A amostra
contou com 163 idosos, de ambos os sexos, usuários da ESF na zona urbana de um
município do leste mineiro. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um inventário
Sociodemográfico e de Saúde. Os dados foram tabulados em planilha, processados
no software R, versão 3.2.2 e analisados por meio de estatística descritiva e para verificar
a correlação entre as variáveis foi usado o teste de qui quadrado (IC=95%). Este estudo foi
aprovado pelo CEP/UNIVALE sob o parecer 532.075. Resultados: Verificou-se que a
média de idade dos idosos pesquisados foi de 71 anos (DP=8,1), com predomínio do sexo
feminino (71,2%), 82,8% declararam ter de 0 a 4 anos de estudo, 17,2% morar sozinhos e
receber em média 1,3 salário mínimo (DP=0,8). Observou-se que, nos últimos seis meses
85,9% realizaram pelo menos uma consulta, 89,0% informaram ter utilizado algum tipo de
medicamento e 1 dentre 4 idosos informaram ter tido diagnóstico de pelo menos uma
doença diagnosticada pelo médico do SUS. Conclusão: A mudança do perfil demográfico
e de saúde traz algumas preocupações e revela a necessidade de ações particulares
voltadas para o idoso, entretanto reconhecer o território da APS é fundamental para
caracterização de sua população e de seus problemas de saúde. maria.tereza@ifmg.edu.br

Integração de métodos sorológicos e moleculares para o diagnóstico de hanseníase
e acompanhamento de contatos domiciliares
Rafael Silva Gama1,2, Márcio Luís Moreira de Souza2, Rosemary Soares Ker e Lima1,
Regina Lucia Cipriano3, Alexandre Castelo Branco3, Lúcia Alves de Oliveira Fraga2
1Universidade

Vale do Rio Doce; 2Universidade Federal de Juiz de Fora; 3Centro de

Referencia em Doenças Endêmicas e Programas Especiais
Palavras-chave: hanseníase, qPCR, ELISA-LID, ELISA-LID-NDO, random forest
Introdução: Métodos bacteriológicos clássicos para identificação de bactérias patogênicas
não podem ser aplicados para o diagnóstico de hanseníase, sobretudo pela impossibilidade
de cultivo in vitro do M. leprae. O exame histopatológico e a baciloscopia tem sido utilizados
como métodos auxiliares para a classificação clínica dos casos. O advento de técnicas
moleculares e sorológicas tem sido avaliadas como ferramentas de diagnóstico na
hanseníase. Objetivo: Este trabalho promove a integração de qPCR e ELISA por meio da
análise Random Forest para identificar infecção por M. leprae em casos de hanseníase e
monitoramento de contatos domiciliares. Metodologia: Participaram deste estudo 43 casos
de hanseníase e 113 contatos domiciliares. Ensaios de qPCR (16S rRNA) e ELISA – LID1, ELISA – LID-NDO foram realizados em amostras de raspado intradérmico e soro. Os
contatos domiciliares foram acompanhados por um período de 5 anos. Resultados:
Isoladamente, a qPCR identificou 48,8% dos casos de hanesníase, o ELISA – LID-NDO
57,89%, o ELISA LID-1 63,16%. Enquanto que, a Random forest possibilitou identificação
de 81,6% dos casos de hanseníase, apresentando moda do erro 12,8%. Ao final de 05 anos
de monitoramento, 03 contatos domiciliares foram notificados como casos de hanseníase.
A Random Forest identificou 02 contatos doentes antes do diagnóstico clínico. Conclusão:
A integração de métodos sorológicos e moleculares, através da Random Forest consiste
em uma ferramenta promissora para o acompanhamento e diagnósticos da população em
risco de adoecimento. Apoio: Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS.

Lesão do ligamento cruzado anterior do joelho
Jackson Douglas Maia Soares, Gabriela Oaks Bosser, Graziele Pereira Lima, Jaynne Daros
Machado Madrona, Maria Valéria Sena Santana, Pedro Henrique Ferreira Marçal
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave:joelho, lesão, articulação, ligamento cruzado anterior
Introdução: Ligamento cruzado anterior (LCA) confere estabilidade rotacional do joelho. A
ruptura, ou estiramento desse ligamento é uma das lesões mais comuns no joelho,
principalmente entre atletas que praticam esportes de alta demanda física. Em decorrência
do ligamento cruzado anterior lesionado, é grande a chance de que uma intervenção
cirúrgica seja necessária para recuperar as funções do joelho. Objetivos: Descrever as
estruturas que envolvem o joelho, em especial o ligamento cruzado anterior dando ênfase
às características a nível epidemiológico, patogênese, clínica, diagnóstico e tratamento.
Metodologia: Desenvolveram-se pesquisas exploratórias de revisão bibliográfica de
artigos publicados no período de 2015 em base de dados Scielo e FASAM. Resultados:
As lesões do LCA ocorrem predominantemente em indivíduos jovens (16-45 anos) e ativos,
sobretudo durante a atividade física. As mulheres são mais afetadas que os homens,
existindo uma complexa interação de múltiplos fatores de risco: ambientais, anatômicos,
hormonais, neuromusculares e familiares. A lesão LCA é uma das lesões ligamentares do
joelho mais comuns, possuindo três tipos de classificação de acordo com a escala de
gravidade (grau I, II e III). O tratamento pode-se ser cirúrgico ou não cirúrgico/ conservador,
dependendo de vários fatores como idade, extensão das lesões associadas a
disponibilidade para realizar um programa de reabilitação e do estilo de vida do paciente.
Conclusão: É relevante o conhecimento da fisiopatologia da lesão do joelho pelo seu alto
índice epidemiológico, principalmente entre os praticantes de atividades físicas, assim
como, reconhecerem as formas de tratamento de acordo a escala de gravidade com a
finalidade de preservar/ recuperar a dinâmica do joelho. Deve-se ainda levar em
consideração os aspectos que envolvem o paciente. Apoio: UNIVALE.

Lesão meniscal
Marcos Aurélio Ribeiro Pacheco, Ana Clara Ramalho Guedes, Eduarda Cunha e Silva,
Isadora Souza Ferraz de Melo, Samuel Santana Sodré, Pedro Henrique Ferreira Marçal
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: lesão meniscal, menisco medial, menisco lateral, cirurgia no menisco,
tratamento lesão meniscal
Introdução: Os meniscos são elementos fibrocartilaginosos localizados no interior das
articulações do joelho que evitam o desgaste por fricção e lesões por choques mecânicos.
Possuem formato semicircular, sendo pares, o medial do lado interno do joelho, e o lateral
do lado externo. As lesões meniscais são separadas em dois grandes grupos (traumáticas
e degenerativas). Objetivo: Identificar e especificaras principais causas e tipos das lesões
meniscais, assim como elucidar as possíveis terapêuticas. Metodologia: Revisão
bibliográfica em artigos científicos nas bases de dados Pubmed e Scielo, através de
descritores/palavras chave como: Lesão meniscal; Menisco medial; Menisco lateral;
Cirurgia no menisco; Tratamento lesão meniscal. Resultados: As lesões meniscais são
divididas em traumáticas agudas ou degenerativas. No primeiro caso, a lesão se dá durante
a força de torção no joelho e está mais relacionada a pacientes jovens e ativos, enquanto
as lesões degenerativas, ocorrem como parte de um desgaste progressivo em todo o
conjunto, mais frequentemente em pacientes idosos. São classificadas de acordo com seu
padrão, podendo ser completas ou incompletas e estáveis ou instáveis. O tratamento de
uma lesão meniscal dependerá de sua localização, tamanho, tempo de ocorrência, idade e
ligação ao esporte do paciente. Conclusão: As principais causas das lesões meniscais são
por traumas ou por degeneração da estrutura, essas lesões podem ser classificadas pelo
padrão e pela morfologia. As lesões, com sua variedade de causas e classificações,
requerem uma observação minuciosa quanto à terapêutica, que variam entre tratamento
não cirúrgico, sutura e menistectomia. Apoio: UNIVALE.

Lesões do manguito rotador
Paola de Miranda Pinna, Eliziayne Sales da Silva, Giovanna Andrade Pena, Marco Aurélio
Libório, Samara Guimarães Rodrigues, Sarah Santos Lima, Pedro Marçal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: manguito rotador, lesão, articulações
Introdução: A articulação glenoumeral é uma das mais complexas do corpo humano e o
ombro é o membro mais movimentado durante todo o dia, por isso as lesões são frequentes,
sendo que a mais comum é a do manguito rotador. Ele é formado pelos músculos
supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular, que se originam na
escápula e se inserem nos tubérculos do úmero. Objetivo: Discutir as lesões do manguito
rotador, identificando as causas, os tipos, os sintomas, o diagnóstico, e os possíveis
tratamentos para o trauma em questão. Metodologia: As lesões do manguito rotador
podem ter causa intrínseca ou extrínseca (traumática). Elas podem ser parciais ou
completas, podem acometer apenas uma parte do tendão, todo o tendão e mais de um
tendão. Podendo ter retração pequena, moderada ou grande. Os músculos podem estar
degenerados ou não. O principal sintoma é a dor, que piora com os movimentos do braço,
podendo irradiar para a parte posterior do ombro e região cervical. O diagnóstico pode ser
realizado através de uma anamnese minuciosa, exames físicos e exames de imagem
(radiografia, artrografia, ultrassonografia, ressonância magnética e artroressonância
magnética). O tratamento pode ser cirúrgico ou conservador através de infiltração de
corticosteróides, antiinflamatórios, ultrassom, fonoforese e cinesioterapia. A cirurgia
costuma ser indicada nos casos de lesão completa, principalmente em pacientes jovens,
ou nos casos em que o tratamento conservador não foi efetivo. Nesse caso, a imobilização
pós-operatória deve ser de três a seis semanas e o tempo de retorno ao esporte superior a
seis meses. Conclusão: Foi possível identificar que as causas e os tipos de lesão do
manguito rotador podem variar, sendo a dor o principal sintoma. Existem várias formas de
diagnóstico, e o tratamento dependerá do tipo de lesão e do perfil do paciente.Apoio:
UNIVALE.

Levantamento preliminar de conteúdos sobre Esquistossomose, saúde e educação
Diogo Pena Moreira, Leonardo Oliveira Leão e Silva
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Esquistossomose, saúde, educação
Introdução: A esquistossomose é doença negligenciada em todo mundo, sua transmissão
ocorre em vários estados brasileiros e a prevalência está abaixo de 1%. Embora a
prevalência em áreas endêmicas esteja em queda, ainda existem localidades que persistem
índices acima de 25%. A educação aparece com suma importância para interferir no
processo saúde e doença. Objetivo: Realizar o levantamento bibliográfico relacionando
esquistossomose e processo saúde doença, com enfoque na educação em saúde, durante
os últimos 10 anos. Metodologia: Foram realizadas as buscas bibliográficas nas seguintes
bibliotecas virtuais: Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific
Eletronic Library Online (Scielo). Foram utilizados os descritores Esquistossomose, saúde
e educação. Foi encontrado um total de 11 trabalhos, onde todos foram utilizados para
coleta de informações. Ao incluir o descritor território, foi encontrado um único artigo do ano
de 1989, que não foi utilizado para coleta de informação. Resultados: Foi observado, que
a esquistossomose é uma doença muitas vezes negligenciada por parte dos serviços de
saúde. O conhecimento da população sobre a doença e seus métodos de prevenção é
mínimo, e que o profissional de saúde aparece com papel fundamental, através da
educação em saúde.Conclusão: Através deste mapeamento, conclui-se que o território
aparece como fator fundamental no curso da patologia, e também como limite, sendo a
educação uma forma de prevenção, mas grande parte dos estudos estão voltados para
diagnostico e tratamento.
diogomed02@hotmail.com

Luxação glenoumeral: Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento
André Tassis, Cibelly Souto, Samantha Oliveira, Thaís Freitas, Victoria Coelho, Pedro
Henrique Ferreira Marçal
Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: luxação, ombro, articulação glenoumeral
Introdução: A luxação glenoumeral é a perda de contato entre os ossos que compõe uma
das articulações localizada no ombro. Esta é uma articulação esferoide multiaxial que
envolve a cavidade glenóide da escápula e a cabeça do úmero e permite o maior arco de
movimento do corpo. Objetivo: Compreender as características fisiopatológicas da luxação
glenoumeral, evidenciando o diagnóstico e os tratamentos da mesma. Metodologia: Tratase de um estudo de revisão bibliográfica sobre a luxação glenoumeral. As informações
fornecidas foram retiradas dos bancos de dados SCIELO e LILACS e a partir destes foi
realizada uma análise sobre tal patologia na literatura brasileira. Os dados analisados foram
do período de 2005 a 2015. Resultados: A luxação referida ocorre quando uma força
extrema supera os mecanismos estabilizadores (lábio, cápsula e manguito) e desloca a
cabeça do úmero para fora da glenóide.Há dois tipos de luxação de ombro, o mais comum
é a anterior onde o úmero é deslocado para frente e o outro tipo é a luxação posterior, que
é muito mais rara. O diagnóstico da luxação é feito por meio do exame físico e por exames
de raio-X, e se necessário, ressonância Magnética. No tratamento, é realizada a redução
do ombro e o uso de tipoia. A recuperação é feita por meio de fisioterapia. Indivíduos com
maior risco de luxação, como jovens e esportistas, podem necessitar de tratamento
cirúrgico. Os tipos de cirurgia mais comuns são a artroscopia, e a cirurgia de bloqueio
ósseo. Após a ocorrência da luxação pode ocorrer lesão dos tendões e ligamentos que
sustentam a articulação, levando a frouxidão ligamentar e possível luxação recidivante,
assim como outras complicações. Conclusão: Com base nos dados encontrados, é de
importância conhecer a fisiopatologia da luxação do ombro, bem como as formas de
diagnóstico, tratamento, e assim, analisar qual o método mais eficaz para cada paciente de
acordo com seu histórico. Apoio: UNIVALE.

Mapeamento de Produção Acadêmica sobre Educação Nutricional e Diabetes em
Idosos
Viviane Cristina Salgado Dias, Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: diabetes; idosos; nutrição; educação nutricional; doenças crônicas.
Introdução: Atualmente as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), principalmente
doenças Cardiovasculares e Diabetes Mellitus (DM) do tipo 2, têm apresentado crescimento
epidêmico. O Diabetes consiste em um grupo de disfunções metabólicas caracterizadas
por hiperglicemia, resultante de um déficit na produção de insulina, na ação da insulina, ou
ambos. Dos fatores de risco relacionados a essas doenças, os principais são alimentação
inadequada, obesidade e inatividade física. Estratégias são necessárias para prevenção do
diabetes, tendo enfoque a manutenção do estado nutricional e mudanças dos hábitos
alimentares da população. Objetivo: Realizar o mapeamento dos estudos, nos últimos 10
anos, relacionados à diabetes em idosos, bem como sua prevenção e controle relacionados
à alimentação. Metodologia: Foram analisados os resumos dos artigos encontrados no
sítio eletrônico Scientific Eletronic Library Online (www.scielo.com), nos últimos 10 anos. A
pesquisa foi realizada a partir das palavras-chave: diabetes; idosos; nutrição; educação
nutricional; doenças crônicas. Resultados: Foram encontrados 8 trabalhos com essa
temática. Na leitura dos mesmos observa-se acelerado envelhecimento populacional e
como consequência, crescimento de doenças crônicas como diabetes. Esse crescimento
pode ser atribuído à exposição dos principais fatores de riscos como alimentação
inadequada, junto ao consumo crescente dos alimentos industrializados e altamente
calóricos, ricos em gorduras, açúcares e sódio além do sedentarismo que provém da vida
moderna. Conclusão: Diante do cenário do crescimento do número de idosos e doenças
crônicas, observa-se que as medidas de prevenção, que consistem na mudança dos
hábitos alimentares da população bem como manutenção do estado nutricional, são cada
vez mais importantes nesse contexto.

Nível de prática de atividade física e índice de massa corporal em idosos diabéticos
Matheus Lima de Oliveira, Jessica Mayara Silva Nery, Diego Alves dos Santos, Keevenrick
Ferreira Costa, Gabriel Mendes Oliveira, Erasmo Monte Assis do Bem, Clarice Lima Álvares
da Silva, Andreia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora (Campus Governador Valadares)
Palavras-chave: envelhecimento, saúde cardiometabólica, diabetes
Introdução: A obesidade apresenta um papel etiológico fundamental para diversos fatores
de riscos, destaque para uma condição crônica como o diabetes. Particularmente em
idosos, a obesidade (especialmente a abdominal) e o diabetes apresentam características
agravantes semelhantes, como resistência a insulina e inflamação crônica. No entanto,
exercícios físicos contribuem para a melhoria do controle glicêmico e para a perda de peso,
sendo uma estratégia eficaz para melhoria da qualidade de vida. Objetivo: Analisar o nível
de atividade física e índice de massa corporal (IMC) de idosos diabéticos. Metodologia:
Foram realizadas feiras de saúde no período de outubro 2014 a outubro de 2016. Foi
aplicado um questionário sobre características gerais e nível de prática de atividade física
de lazer (pelo menos 5x semana, com duração de

30 min), além das medidas de peso e

altura para posterior cálculo do IMC. Resultados: Foram coletados dados de 67 idosos
(71,7% mulheres e 28,3% homens) com idade média 64,1±13,3. Do total da amostra 44,7%
praticavam atividade física e apresentaram IMC ≥ 27 kg/m² (80% mulheres e 20% homens);
13,4% praticavam atividade física e apresentaram IMC < 27 kg/m² (66,6% mulheres e
33,3% homens); 23,8% não praticavam atividade física e apresentaram IMC ≥ 27 kg/m²
(68,8% mulheres e 31,2% homens), 18,1% não praticavam atividade física e apresentaram
IMC < 27 kg/m² (66,6 mulheres e 33,3% homens). Conclusão: Podemos observar pelos
resultados que é elevado o IMC de idosos diabéticos que praticam atividade física,
determinado assim, uma preocupação que esses idosos diabéticos precisam ter em relação
a sua saúde e da importância de aumentar o nível de instrução do quanto à pratica
adequada de atividades físicas para maximizar os seus benefícios. Apoio: UFJF, PROEXTMEC, SESC-MG, FAPEMIG, DROGASIL e CNPQ.
matheuslimagv6@hotmail.com

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF): percepção sobre acessibilidade as
práticas de grupo
Melissa Nathielle de Lima Souza, Suely Maria Rodrigues, Elaine Toledo Pitanga Fernandes
Palavras-chave: avaliação de serviços de saúde, Núcleo de Apoio a Saúde da Família,
estratégia de saúde da família, acessibilidade
Introdução: O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) visa fortalecer e ampliar as
ações das equipes que atuam na Estratégia de saúde da família (ESF). A acessibilidade a
esses serviços representa importante componente do sistema de saúde, entretanto, ainda
é um dos grandes problemas a serem avaliados pelos sistemas públicos de prestação de
cuidados de saúde. Objetivo: Conhecer a percepção dos usuários da Estratégia Saúde da
Família (ESF) em relação à acessibilidade as práticas de grupo ofertadas pelo NASF.
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa. A
amostra

foi

constituída

por 27 indivíduos

participantes

das atividades

de

grupo desenvolvidas em cinco (05) Estratégias Saúde da Família apoiadas por uma equipe
do NASF

do

município

estudado.

Os

dados

foram

coletados

por

meio

de

entrevistas conduzidas com base em um roteiro semiestruturado por meio de gravações,
contendo variáveis como o tempo de demora a chegar aos grupos, os horários e a
compatibilidade com a rotina diária, e a condução do profissional durante as praticas. Os
dados analisados segundo a técnica “Analise de conteúdo” de Bardin. Resultados:
Observou-se que grande parte dos entrevistados residem próximos a ESF. Classificaram
como fácil o acesso aos serviços e às ações de saúde, bem como ao local onde eram
realizadas as práticas de grupo. Consideraram o horário estabelecido pelo NASF para
realização das práticas como satisfatório e compatível com a rotina diária. Na perspectiva
das relações interpessoais analisaram o acesso satisfatório, permeado pelo ótimo
atendimento, elevado compromisso dos profissionais de saúde na organização e realização
das atividades propostas. Conclusão: na percepção dos indivíduos participantes não existe
barreiras de acessibilidade que se interpõem entre a oferta de serviços e o atendimento
efetivo. Ressaltaram a moradia como próxima, a rapidez do transporte público para chegar
ao local e o processo de trabalho flexível como pontos positivos. Apoio: PIBIC-FAPEMIG/
UNIVALE.

Núcleo de apoio a saúde da família (NASF): potencialidades das práticas de grupos
Melissa Nathielle de Lima Souza, Suely Maria Rodrigues, Elaine Toledo Pitanga Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave: avaliação de serviços de saúde; Núcleo de Apoio a Saúde da Família,
estratégia saúde da família
Introdução: os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) visam fortalecer e ampliar as
ações das equipes que atuam na Estratégia de saúde da família (ESF). Um dos recursos
para o desenvolvimento das ações multiprofissionais do NASF são as práticas de grupo.
Objetivo: Identificar os benefícios advindos das práticas de grupo ofertadas pelo Núcleo
de Ápoio a Saúde da Família na percepção dos usuários. Metodologia: trata-se de um
estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa. A amostra foi constituída
por 27 indivíduos participantes das atividades de grupo desenvolvidas em cinco (05)
Estratégias Saúde da Família apoiadas por uma equipe do NASF do município de
Governador Valadares, contendo elementos variáveis como os pontos positivos das
práticas, a satisfação e insatisfação, e a motivação na participação das atividades. Os
dados foram coletados por meio de entrevistas conduzidas com base em um
roteiro semiestruturado por via de gravações. Os dados foram analisados segundo a
técnica “Analise de conteúdo” de Bardin. Resultados: Os usuários demonstraram-se
satisfeitos com as práticas de grupo ofertadas pelo NASF. Diminuição de dores físicas,
convivência e socialização, bem estar, acolhimento e o bom relacionamento com o
profissional responsável das atividades dos grupos foram citados como benefícios advindos
da participação das práticas. Conclusão: conclui-se que os usuários possuem uma
percepção positiva em relação às práticas de grupo oferecidas pelo NASF, destacando os
resultados terapêuticos satisfatórios, criação de vínculos afetivos, proporcionando o
fortalecimento das relações interpessoais. Apoio: PIBIC-FAPEMIG.
melissanaty10@hotmail.com

O histórico da Esquistossomose em Chonim, distrito de Governador Valadares - MG
Alexssandro Junior Acácio de Oliveira,Thalisson Artur Ribeiro Gomides
UNIVALE - Núcleo de Pesquisa em Imunologia
Palavras-chave: Schistosoma mansoni, distrito de Chonim, prevalência
Introdução: A esquistossomose é uma doença infecto parasitária que tem como agente
etiológico o Schistosoma mansoni e como hospedeiro intermediário o caramujodo do
gênero Biomphalaria, geralmente encontrado em lagos, lagoas e córregos. Chonim, distrito
de Governador Valadares, possui uma ineficiente infraestrutura básica de captação e
tratamento de esgoto, fatores que facilitam a manutenção do ciclo de vida do S. mansoni.
Objetivo: Conhecer as contribuições científicas obtidas através dos estudos realizados no
distrito de Chonim. Metodologia: Revisão bibliográfica a partir de artigos extraídos de sites
como Pub med e Google acadêmico, utilizando como Palavras-chave: S. mansoni,
Chonime prevalência. Resultados: Estudos realizados no distrito de Chonim entre 2005 e
2006 mostraram uma elevação da prevalência obtida de 13,8%, para 27,2% quando
aumenta-se o número de amostra e lâminas avaliadas pelo método de Kato Katz, fato
importante para otimizar o diagnóstico. Já em 2010, alguns artigos classificavam o distrito
como área de média endemicidade para a esquistossomose com consideráveis taxas de
alterações hepatoesplênicas. Além disso, identificou-se que pertencer ao sexo masculino
aumentava as chances de infecção em 3,3 vezes nesse distrito e que as faixas etárias entre
10-19 anos e 20-30 anos apresentaram riscos de infecção 7,1 e 7,5 vezes maior,
respectivamente, do que a faixa de controle entre 0-10 anos. Mais recentemente (2016),
Silveira e colaboradores realizaram estudos para aperfeiçoamento diagnóstico nesse
distrito, classificando-o como área endêmica para a doença. Conclusão: O distrito de
Chonim é um importante território para a construção do conhecimento sobre a
esquistossomose. Entretanto é notável que, mesmo com os diversos trabalhos realizados
nessa região, o distrito permanece como área endêmica. Desse modo torna-se importante
a manutenção de trabalhos de pesquisa nesse distrito afim de compreender melhor a
doença e diminuir o número de casos de esquistossomose.

Ossificação completa da cadeia estilóide. Aspectos morfológicos e radiológicos em
achado anatômico associados a aplicações clínicas
Gabriel Oliveira Corrêa Rabelo, Emanuel Ferreira, Nilson Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: calcificação, estilóide, diagnóstico diferencial, ligamentos, anatomia
Introdução: A ossificação ou calcificação parcial ou completa da cadeia estilóide é uma
variação anatômica relativamente rara. Um dos primeiros estudiosos a relatar o fato
encontrou uma incidência de 4% nos pacientes avaliados. Objetivo: Mostrar os aspectos
da morfologia óssea e relatar uma raridade anatômica em que há ossificação da cadeia
estiloide de forma completa e bilateral. Metodologia: Realizou-se radiografia panorâmica,
telerradiografias lateral e frontal e radiografia AP de Towne. Resultado: Em um crânio
macerado, do sexo feminino, com idade provável entre 50 e 60 anos de idade, observouse a cadeia estilohiódea ou complexo estilohióideo totalmente calcificados e unidos. As 4
divisões relatadas na literatura, se encontravam em estado completo de calcificação,
fixando assim de forma rígida, o osso hióide à base do crânio. Encontrou-se um
comprimento total da cadeia estilóide de 80mm. Neste estudo, foi observada variação
anatômica sobre a radiografia anteroposterior, onde se detalha a ossificação bilateral da
cadeia estilóide. A radiografia panorâmica e AP de Towne são as mais indicadas para
visualização e avaliação da cadeia estilóide. Conclusão: A ossificação de parte da cadeia
estilóide não é um fato raro e quando encontrado é frequentemente assintomático. No caso
anatômico apresentado mostrou-se um padrão de calcificação não descrito na literatura,
sendo necessário avaliações e estudos do grau de comprometimento desta calcificação
total e bilateral da cadeia estilóide, bem como sua possível abordagem terapêutica. Os
profissionais da saúde devem estar atentos aos exames radiográficos para a execução de
diagnósticos clínicos mais precisos, para a compreensão da sintomatologia em inúmeras
alterações que podem ocorrer nesta região e alertas para a indicação de tratamentos mais
eficazes, menos onerosos e traumáticos para os pacientes. Apoio: UNIVALE.

Pacto pela vida e saúde do idoso
Camila Soares de Almeida, Rayane Silva Soares, Thalisson Artur Ribeiro Gomides
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Introdução: De acordo com o IBGE, desde a década de 90 ocorrem reduções nas taxas
de natalidade e mortalidade, resultando em transição demográfica e colaborando para o
aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Com esse aumento buscou-se adotar
medidas que atendessem às necessidades dos idosos, prevenindo o aumento de fatores
epidemiológicos e promovendo o autocuidado desse grupo populacional. Objetivo:
Conhecer o impacto da transição demográfica na promoção da saúde do idoso no Brasil,
com ênfase em sua autonomia. Metodologia: Pesquisa ativa qualitativa, revisando-se a
literatura, por meio de ferramentas como o Google acadêmico, o Scielo e a Legislação
brasileira. Resultados: Devido a realidade demográfica encontrada no Brasil, fez-se
necessário a adoção de programas de promoção da saúde do idoso, entre eles podem ser
citados: Sistema Único de Saúde (1990), Política Nacional do Idoso (1994), Política
Nacional da Saúde (1999), Política Nacional da Saúde do Idoso (1999), Estatuto do Idoso
(2003), Pacto Pela Saúde e Pela Vida (2006). Todas essas ações contribuiram efetivamente
para assegurar direitos sociais à pessoa idosa, ao criar condições que promovessem sua
autonomia e um envelhecimento ativo. Além disso, diante do aumento da população idosa
um novo conceito de envelhecimento tem sido proposto, não apenas ligado a idade, mas
envolvendo também a saúde mental e física, demonstrando a capacidade funcional e a
autonomia do individuo. Conclusão: Devido a adoção de políticas públicas voltadas para a
saúde do idoso ocorridas nas últimas décadas foi possível perceber resultados satisfatórios
como a participação efetiva dos idosos nas questões sociais, econômicas, culturais,
espirituais e civis, garantindo assim sua autonomia e assegurando sua importância diante
da sociedade.

Percepções e fatores de risco associados à hipertensão arterial sistêmica entre
discentes frequentadores do Campus II da Universidade Vale do Rio Doce
Lara Maruse do Monte Andrade, Lilian Santos Belchior, Luana Dias Santiago, Marcely
Soares de Alencar, Leonardo Oliveira Leão e Silva
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: hipertensão, fatores de risco, percepção
Introdução: A alta prevalência da hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode estar ligada
ao seu caráter assintomático e primordialmente ao estilo de vida da sociedade. São
diversos os fatores de riscos que desencadeiam a doença, a citar: idade, gênero, etnia,
excesso de peso, consumo de sal, ingestão de álcool, sedentarismo e estresse
psicossocial. Objetivo: O presente trabalho possui a finalidade de determinar a percepção
sobre a HAS entre discentes do Campus II da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE)
e correlacionar com os comportamentos realizados frente a sua terapêutica. Metodologia:
Estudo transversal, descritivo, qualitativo, com aplicação de questionário semiestruturado
entre discentes frequentadores do Campus II da UNIVALE. Serão realizadas 120
entrevistas com discentes, idade mínima de 18 anos, frequentadores do referido Campus.
Os dados serão organizados, sintetizados e analisados por meio do software Excel®.
Resultados: Com a pesquisa de campo, espera-se encontrar discentes que detêm
conhecimento sobre os fatores de riscos da HAS, diagnóstico e tratamento. O estudo se
diferencia dos demais já publicados, pois será correlacionado o conhecimento que possuem
sobre a HAS e o comportamento demonstrado frente aos fatores de risco para a doença.
Para tal, parte-se da premissa que os discentes possuem um estilo de vida diferente do
recomendado para diminuir os riscos de manifestação da doença. Conclusão: O público
jovem necessita praticar um estilo de vida saudável para que consiga diminuir o risco de
manifestação da HAS. Sugere-se a realização de atividades de promoção de saúde com a
exemplificação sobre o que é a HAS, seus determinantes e fatores de prevenção entre
discentes da UNIVALE. Apoio: UNIVALE.
laramonteandrade@gmail.com

Perfil antropométrico de idosos diabéticos participantes de feiras de saúde em
Governador Valadares
Mateus Gonçalves da Silva, Rinara Cruz de Souza Aguilar, Jéssica Mayara Silva Nery,
Matheus Lima de Oliveira, Hiltomar Martins Oliveira Júnior, Clarice Lima Álvares da Silva,
Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: Glicemia, circunferência da cintura, risco cardiovascular
Introdução: O diabetes é uma doença crônica na qual o organismo não produz insulina ou
essa não consegue exercer adequadamente suas ações causando sérios danos à saúde
do indivíduo, principalmente na pessoa idosa. Com uma alta e ascendente incidência no
atual contexto brasileiro e mundial, o diabetes atinge mais de 13 milhões de brasileiros. A
maioria dos casos de diabetes é associada ao excesso de peso ou pela deposição central
de gordura. Quando esses indivíduos não apresentam um bom controle da doença, eles
ficam suscetíveis à algumas complicações como doença renal, neuropatia, glaucoma,
depressão, entre outras. Objetivo: Descrever o perfil antropométrico de idosos diabéticos
participantes de Feiras de Saúde em Governador Valadares – MG. Metodologia: As Feiras
de Saúde foram realizadas pela equipe do Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa. Os dados
foram coletados através de um questionário que continha perguntas sobre: idade, sexo e
presença de doenças cardiometabólicas. Os idosos que se autorreferiram como diabéticos
foram submetidos às medidas de peso, altura, circunferência da cintura (CC) e glicemia
casual. Resultados: A amostra total foi composta por 67 indivíduos idosos diabéticos
(69,59±13 anos; 71,6% mulheres). Analisando o índice de massa corporal, 68,65% dos
diabéticos apresentaram sobrepeso (≥27kg/m²). Em relação à medida de CC, 36,84% dos
homens e 68,75% das mulheres apresentaram risco muito aumentado (>102cm e >88cm,
respectivamente). Faz-se importante destacar que 17,91% dos diabéticos apresentaram
glicemia casual ≥ 200mg/dl. Conclusão: A maioria dos diabéticos avaliados apresentou
sobrepeso e em relação a CC, o risco cardiovascular aumentado foi mais presente nas
mulheres. Estes resultados demonstraram que idosos diabéticos tendem a ter sobrepeso e
elevada CC, desta forma, se reforça a importância da manutenção de um estilo de vida
ativo, somado com uma alimentação saudável para o melhor controle do diabetes. Apoio:

UFJF; PROEXT; PROPESQ; PRAÇA DE ESPORTES-GV; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq;
MEC.
mateus_goncalves2012@hotmail.com

Perfil da automedicação realizada por pacientes hipertensos da zona rural do
município de Padre Paraíso-MG
Daniel de Azevedo Teixeira, Hélio Vínicius Valeriano Furtado, Leandro Almeida de Castro,
Rodrigo de Carvalho Hott
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)
Palavras-chave: automedicação, hipertensão, medicamento
Introdução: A automedicação é definida como o uso de medicamentos sem prescrição
médica, a critério do próprio paciente sobre quando e qual fármaco deve utilizar. O uso
indiscriminado de medicamentos pode acarretar em efeitos adversos e interações que
ofereçam risco aos pacientes que necessitam de tratamento contínuo. O risco ao uso
inadequado de medicamentos pode ser intensificado quando o paciente for portador de
doença crônica como a hipertensão. Objetivo: Avaliar a perfil da automedicação realizada
por pacientes hipertensos da zona rural de Padre Paraíso-MG. Metodologia: Os resultados
obtidos foram extraídos de formulários aplicados pela equipe de farmacêuticos do NASF da
zona rural de Padre Paraíso. Foram analisados 500 formulários de atendimento
farmacêutico aos pacientes hipertensos de ambos os sexos de faixa etária entre 28 a 82
anos. A análise dos formulários ocorreu no período de Janeiro a Maio de 2016. Resultados:
Os pacientes apresentaram alto índice de automedicação (80%). Aproximadamente, 70%
dos pacientes hipertensos apresentaram altos níveis pressóricos, com valores superiores
à 140 x 90 mmHg/dl de sangue. A maioria dos pacientes faz uso de 2 a 3 medicamentos
sem prescrição médica (75%). Os pacientes em geral (80%) desconhecem os riscos da
automedicação. Os medicamentos mais utilizados sem prescrição médica são os
analgésicos e anti-inflamatórios. Conclusão: A prática da automedicação oferece grande
risco aos pacientes portadores de hipertensão. Os efeitos colaterais e possíveis interações
podem interferir diretamente na terapêutica destes pacientes. O farmacêutico deve
monitorar esses pacientes com objetivo de promover o uso racional de medicamentos e
minimizar os riscos de possíveis efeitos indesejados.
danielteixeira@unipacto.com.br

Perfil demográfico e de saúde em participantes de eventos comunitários em
Governador Valadares (MG)
Karen de Toledo Morais, Marcos Vinicius Freitas de Souza, Diego Alves dos Santos,
Sabrina Stefany da Silva Souza, Gabriel Mendes Oliveira, Caroline Chaves Teixeira,
Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: promoção da saúde, epidemiologia, doença crônica
Introdução: A organização de eventos voltados para a promoção em saúde da população
tem grande relevância, visto a crescente prevalência de doenças crônicas e a necessidade
de controle de fatores de risco para doença cardiovascular, principal causa de mortalidade
na população brasileira atualmente. Objetivo: Identificar as condições de saúde e o perfil
demográfico de participantes de eventos comunitários no município de Governador
Valadares - MG. Metodologia: A amostra foi composta por 368 pessoas com idades entre
20 e 90 anos, de ambos os gêneros, que participaram de eventos comunitários entre o
período de outubro de 2014 a outubro de 2016 na cidade de Governador Valadares - MG.
Foi aplicado um questionário com perguntas sobre idade, sexo, diagnóstico prévio de
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), além do uso de
medicamentos para tratar as mesmas. Resultados: Na população estudada, 76,63%
(n=282) eram do sexo feminino e 69,29% (n=255) tinham idade entre 60 e 80 anos. A
prevalência de HAS e de DM autorreferidas foi, respectivamente, de 33,72% (n=29) e 3,48%
(n=3) para homens, e de 41,48% (n=117) e 4,25% (n=12) para mulheres, sendo que 18,6%
(n=16) dos homens e 14,53% (n=41) das mulheres relataram o diagnóstico conjunto de
HAS e DM. A prevalência de pessoas que estavam em tratamento medicamentoso para
HAS foi de 97,26% (n=142), 80% (n= 12) para DM e 96,49% (n=55) para HAS e DM.
Conclusão: A maior parte dos participantes dos eventos analisados foi de mulheres entre
60 e 80 anos. Nessa população, notou-se alta prevalência de HAS autorreferida, fato
relevante na elaboração de educação em saúde em eventos futuros. Apoio: UFJF;
PROEXT; PROPESQ; PRAÇA DE ESPORTES-GV; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq; MEC.
karentmorais@gmail.com

Perfil dos riscos cardiovasculares em motoristas profissionais de transporte de
carga que trafegam na Rodovia BR-116 no trecho de Teófilo Otoni – MG
Rodrigo de Carvalho Hott, Daniel de Azevedo Teixeira, Hélio Vínicius Valeriano Furtado,
Leandro Almeida de Castro.
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)
Palavras-chave: doenças cardiovasculares, obesidade, aterosclerose
Introdução: Vários fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade,
dislipidemias, sedentarismo, tabagismo e consumo de bebida alcoólica, aumentam a
propensão de surgimento de doenças cardiovasculares, sendo os principais responsáveis
pelo aumento das taxas de mortalidade para essa doença. Objetivo: Traçar um perfil dos
motoristas de caminhão que trafegam pela BR-116 no Km 275 da cidade de Teófilo
Otoni/MG e identificar a suscetibilidade aos fatores de risco para doenças cardiovasculares.
Metodologia: Foi realizado um estudo com caminhoneiros, abordados num posto de
combustível da BR-116, Km 275, município de Teófilo Otoni/MG, no mês de outubro de
2015. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética UNIPAC-Campus Barbacena, sob
Parecer nº 157.246. Resultados: Verificou-se a maioria dos caminhoneiros encontram-se
na faixa etária entre 30 e 40 anos, estando nessa área de trabalho a mais de 20 anos. A
maioria tem apenas o ensino fundamental e 64% trabalham até seis dias por semana,
dirigindo em média 12 horas por dia, sendo que apenas 28% apresentaram níveis de
pressão arterial, considerados normais, 29% são fumantes, 41% faz uso constante de
bebidas alcoólicas. Apenas 33 % fazem prática de atividade física constantemente, 81%
não faz nenhum tipo de dieta. Apenas 16% estava no peso normal, estando os demais
entrevistados com sobrepeso ou obesidade Grau 1. Conclusão: A soma dos fatores de
risco apresentados, como o uso de tabaco, ingestão de bebidas alcoólicas, alimentação
sem restrição de sódio e com consumo excessivo de frituras, sedentarismo, hipertensão,
diabetes e obesidade, somados a uma rotina estressante e pouco conhecimento, fazem
com que os caminhoneiros estejam propensos à formação de placas de ateroma e
consequentemente ao desenvolvimento DCV.
rrodhott@yahoo.com.br

Políticas públicas de envelhecimento
Jéssica Carolayne de Araújo Braga; G,iovanna Viana Pereira de Oliveira, Luana Dias
Santiago, Nathália Ferreguett Araújo
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palvras-chave: idoso, políticas públicas, saúde
Introdução: O Brasil, apesar de ter a maioria da sua população jovem, tem uma população
idosa significativa. Projeções indicam que até 2035 a pirâmide etária brasileira mudará
bastante. Nesse sentido, existe um conjunto de leis e políticas públicas que visam atender
essa população em todos os aspectos. Entretanto, a questão que se coloca é se essas leis
são eficazes. Objetivo: O trabalho possui a finalidade de analisar a eficácia das Políticas
Públicas no atendimento aos direitos do idoso. Metodologia: Foi realizada revisão
bibliográfica com base em artigos científicos e em publicações do Conselho Nacional de
Saúde. Resultados: As políticas públicas para a pessoa idosa ganhou ênfase na década
de 90 com o avanço da expectativa de vida da população. Diante disso, viu-se a
necessidade de fomentar leis e programas sociais para atender a demanda desse grupo.
Em 1994 foi criada a Política Nacional do Idoso que buscou promover a autonomia, a
integração e a participação efetiva destes na sociedade. Já a Lei Orgânica de Assistência
Social, de 1997, buscou garantir a sobrevivência dos idosos que não possuíam os
benefícios da previdência social. Ademais, foi implementada em 1999 a Política Nacional
de Saúde do Idoso, que determina que Órgãos do Ministério da Saúde devem readequar
seus projetos, assumindo como problema a perda da capacidade funcional da pessoa idosa
e, assim, buscando a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Por fim, em 2003, foi
aprovado o Estatuto do Idoso, no qual consta que é obrigação da família, da sociedade e
do poder público assegurar às pessoas com idade superior a 60 anos os seus direitos.
Conclusão: No Brasil, as políticas públicas para atender a demanda dos idosos não são
eficientes e suficientes, tendo em vista, o aumento dessa população. Portanto, cabe a todas
as esferas do governo, em conjunto, prepararem-se para responderem às questões da
saúde e do bem estar dos idosos no futuro.

Prática de atividade física e índice de massa corporal em adultos e idosos
participantes de feiras de saúde em Governador Valadares-MG
Diego Alves dos Santos, Sabrina Stefany da Silva Souza, Keveenrick Ferreira Costa;
Gabriel Mendes de Oliveira, Erasmo Montes Assis de Bem, Caroline Chaves Teixeira,
Clarice Lima Álvares da Silva, Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz, Andréia Cristiane Carrenho
Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: sobrepeso, índice de massa corporal, promoção da saúde
Introdução: A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura no tecido
adiposo, fazendo com que haja o aumento da massa corporal. O aumento da incidência de
obesidade está estreitamente ligado à inatividade física, devido ao estilo de vida e do
comportamento populacional. É importante adotar um estilo de vida ativo que auxiliará na
promoção de saúde. Objetivo: Investigar a presença de sobrepeso/obesidade e o nível de
prática de atividade física (AF) em adultos e idosos participantes de feiras de saúde na
cidade de Governador Valadares (GV). Metodologia: A equipe do Núcleo de Estudos da
Pessoa Idosa (NEPI) realizou um levantamento de dados entre os anos de 2014 a 2016
durante diversas feiras de saúde desenvolvidas na cidade de GV. No total, 400
adultos/idosos (64±12,6 anos; 76,% mulheres e 75% idosos) responderam à um
questionário que continha perguntas sobre: idade e prática de atividade física (5 x semana,
com duração 30 min), e se submeteram à medidas de peso e altura, para o cálculo do índice
de massa corporal (IMC). Resultados: Em relação à prática de AF, 54,2% da amostra total
declarou realizar AF, sendo que 47% eram do sexo masculino. 54,3% dos idosos
apresentaram sobrepeso (IMC ≥ 27kg/m²). Já os adultos, 71% apresentaram
sobrepeso/obesidade (IMC ≥ 25 kg/m²), sendo que 1 indivíduo apresentou obesidade grau
III. Os indivíduos que apresentaram nível de IMC elevado (61,9% dos idosos e 53,5% dos
idosos) relataram praticar AF. Conclusão: A maioria dos indivíduos adultos e idosos que
frequentam feiras de saúde são do sexo feminino, sendo que grande parte relatam praticar
AF. Cabe ressaltar, o número elevado de indivíduos que, mesmo com a prática de AF,
apresentaram IMC elevado. Esses resultados indicam a importância da implantação e
fortalecimento de programas para promoção da prática de atividade física adequada na

cidade de Governador Valadares para promoção da saúde e perda de peso. Apoio: UFJF;
PROEXT; PROPESQ; PRAÇA DE ESPORTES-GV; DROGASIL;.
diegoufjfgv@gmail.com

Presença de diabetes mellitus, hipertensão arterial e sobrepeso em idosos
participantes de feiras comunitárias
Crislaini da Rocha Pacheco, Patielly Batista Viana, Keveenrick Ferreira Costa, Gabriel
Mendes Oliveira, Caroline Chaves Teixeira, Clarice Lima Álvares da Silva, Andréia Cristiane
Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora–Campus Governador Valadares
Palavras-chave: risco cardiovascular, morbimortalidade, sedentarismo.
Introdução: Nos últimos anos, o envelhecimento e o estilo de vida são apontados como os
principais determinantes de diabetes do tipo 2. O sobrepeso facilita o aparecimento de
outras doenças, como a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus. A hipertensão
arterial e o diabetes mellitus são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, constituindo a principal causa de morbimortalidade na
população brasileira. Objetivo: Verificar a presença de diabetes mellitus e hipertensão
arterial em idosos participantes de feiras de saúde. Metodologia: Foram avaliados 300
idosos (> 60 anos) participantes de feiras de saúde da cidade de Governador Valadares
entre os anos de 2014 e 2016. Os idosos (23% homens e 77% mulheres) se submeteram
às medidas de peso, altura, e responderam a um questionário que continham perguntas
sobre idade, sexo e presença (autorreferida) de diagnóstico de hipertensão arterial e
diabetes mellitus. Resultados: Dentre as mulheres avaliadas, 21% apresentaram diabetes,
61% apresentaram hipertensão arterial e 11% apresentaram índice de massa corporal > 27
kg/m² (sobrepeso). Dentre os homens, 23% apresentaram diabetes, 23% apresentaram
hipertensão arterial e 11% apresentaram índice de massa corporal > 27 kg/m² (sobrepeso).
Conclusão: Segundo os dados coletados, entre os idosos acima de 60 anos, em ambos
os sexos foi apresentada uma taxa de 11% com sobrepeso. Em relação à presença de
diabetes mellitus os homens foram os mais acometidos e no que se refere à hipertensão
arterial, as mulheres se sobressaíram. Apoio: UFJF; PROEXT; PROPESQ; PRAÇA DE
ESPORTES-GV; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq; MEC.
crislaini_rocha@hotmail.com

Prevalência da Doença Parasitária Esquistossomose no distrito de Boa União na
cidade Itaberinha–MG no período de 2016
Leandro Almeida de Castro,Daniel de Azevedo Teixeira, Hélio Vínicius Valeriano Furtado,
Rodrigo de Carvalho Hott.
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)
Palavras-chave: esquistossomose, saúde publica, Boa União, Itabirinha
Introdução: A esquistossomose mansônica é uma doença endêmica no Brasil e presente
em diversos países, principalmente nos subdesenvolvidos, infectando uma grande
quantidade de pessoas e colocando várias outras em situação de risco. A esquistossomose
apresenta-se como um sério problema de saúde pública no Brasil, onde a dispersão da
doença é lenta e progressiva, instalando-se por conta do saneamento precário ou
inexistente, principalmente em regiões periféricas. Objetivo: O presente estudo tem por
objetivo avaliar os índices de esquistossomose no distrito de Boa União, município de
Itabirinha-MG, localizado em uma região de clima tropical, com vários pontos hidrográficos
que propiciam o surgimento e a proliferação da doença. Metodologia: O estudo realizado
foi de caráter descritivo, usando a técnica de natureza dos dados quantitativos no distrito
de Boa União de Itabirinha- MG, que possui extensão territorial de 33,9 km², banhada pela
bacia São Mateus. Quanto ao delineamento, a pesquisa é classificada em documental e
epidemiológica. Resultados: Analisando os resultados obtidos de prevalência ano de 2016,
foi observado que, das 387 amostras analisadas, 37% foram encontrados ovos de
Schistosoma mansoni, e 63% foram negativos. Conclusão: Através deste trabalho foi
possível perceber que no distrito há uma alta taxa de infecção de esquistossomose. Foi
observada uma média de 36,69% de infectividade no ano de 2016. Analisando os
resultados, conclui-se que o índice da doença se apresenta em alta endemicidade.
leo.acastro@hotmail.com

Prevalência de diarreia aguda entre universitários do campus II da Universidade Vale
do Rio Doce em Governador Valadares – MG
Samuel Santana Sodré, Lázaro Azevedo Leite, Lethícia Silveira Leite, Priscila Cupertino
Balbino, Raíssa Faroni Dutra, Leonardo Oliveira Leão e Silva
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: diarreia, universitários, educação em saúde
Introdução: A diarreia é uma afecção, aguda ou crónica, que consiste na evacuação das
fezes em forma líquida ou pastosa sendo a causa mais comum os agentes bacterianos,
virulentos ou parasitários, presentes nos alimentos ingeridos. Objetivo: Determinar as
características associadas às doenças diarreicas agudas em acadêmicos que frequentam
o campus II da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE). Metodologia: Estudo
transversal do tipo quantitativo, realizado entre acadêmicos de diversos cursos que
frequentam a UNIVALE, entre os dias 10 e 16/05. O método para assimilação dos dados
foi o “Questionário para investigação de possível surto de diarreia nos últimos 30 dias”. Para
análise dos dados foi utilizado o software Excel®. Resultados: Foram realizadas 73
entrevistas, sendo que 12 (16,43%) indivíduos apresentaram o quadro de diarreia nos
últimos 30 dias, considerando o início do período de preenchimento do formulário. O estudo
demonstrou que 12 (100%) pessoas com o quadro de diarreia reside em área urbana, 7
(58,3%) apresentaram diarreia em aspecto pastoso. Também foi observado que o maior
tempo de persistência do quadro foi de 4 dias enquanto a média de duração foi de 2 dias
(DP: 1,044), tendo pouca ou nenhuma relação causal com o número de evacuações.
Quanto à casuística mais provável para as infecções observa-se que a forma de realização
da desinfecção dos alimentos, mostrou-se bem evidente. O baixo nível de instrução e de
atenção dos entrevistados quanto a essa condição mostrou-se alarmante. Conclusão:
Dessa forma, faz-se necessário a utilização da educação em saúde e a instrução nutricional
para se reduzir a incidência da diarreia no grupo estudado. Apoio: UNIVALE.
samuel.santana.sodre@gmail.com

Reflexões sobre a importância da cultura na prática médica
Giovanna Viana Pereira de Oliveira, Ariana Pinheiro Caldas, Marta Medeiros Grossi,
Sabrina Gardênia Martins Berto, Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: cultura, prática médica e saúde pública
Introdução: Cultura é um complexo que abrange todo o comportamento e conhecimento
de um ser, conhece-la em cada grupo social é de suma importância principalmente no
âmbito das “maneiras de pensar e agir” das populações frente aos problemas de saúde.
Objetivos: Demonstrar a relação entre cultura e saúde e relacionar a prática médica com
a compreensão da saúde em sua dimensão multidimensional. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica por meio da base Scielo. Resultado: Sabe-se que a saúde e doença são
fenômenos que associam diversos fatores biológicos, sociológicos, econômicos,
ambientais e culturais, logo a Antropologia Médica é uma vertente que visa compreender a
saúde em sua dimensão multidisciplinar, incorporando elementos da cultura e meio
ambiente na compreensão da saúde e da doença. Desta forma busca complementar a
forma de atuação dos profissionais da saúde frente aos problemas de saúde pública.
Compreender o outro e suas particularidades culturais pode ocasionar um triunfo maior das
campanhas de saúde, pois a partir do momento que se entende uma dada comunidade
numa dimensão holística – corpo, psique, cultura e ambiente os diagnósticos, prognósticos
e aceitação das políticas e programas são mais eficazes, possibilitando uma transformação
dos comportamentos daquela comunidade frente as doenças e as práticas médicas.
Conclusão: A forma de agir de uma população perante seus problemas de saúde, são
modulados a partir de universos socioculturais específicos. Portanto é necessário o
conhecimento prévio sobre o lugar onde se quer intervir para conseguir um maior sucesso
desses programas, pois a cognição do grupo facilita a comunicação proporcionando uma
interação compreensível e aceitável em prol da efetivação dos padrões da saúde pública.
Apoio: UNIVALE.

Relação entre a expressão de ectonucleotidases em ovos de Schistosoma mansoni
com o desenvolvimento de fibrose hepática e o perfil de citocinas em indivíduos
residentes em área de baixa endemicidade
Thalisson Artur Ribeiro Gomides1,3, Jennifer Delgado Garcia2, Letícia Martucci2, Amanda
Braga de Figueiredo3, Marlucy Rodrigues Lima1, Alda Maria Soares Silveira2, Márcio
Souza2, Girley Francisco Machado de Assis2, Luís Carlos Crocco Afonso3,4, Pauline Martins
Leite2
1Núcleo

de Pesquisa em Imunologia, Universidade Vale Do Rio Doce, Governador

Valadares/MG; 2Departamento de Ciências Básicas da Vida, Universidade Federal de Juiz
de Fora – Campus Governador Valadares, Governador Valadares/MG, Brazil; 3Núcleo de
Pesquisas em CiênciasBiológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto/MG,
Brazil; 4 Departamento de Ciências Biológicas/ ICEB, Universidade Federal de Ouro Preto
Palavras-chave: ectonucleotidases, Schistosoma mansoni, fibrose hepática, citocinas
Introdução: A forma grave na esquistossomose é consequência da fibrose hepática gerada
por uma reação granulomatosa ao redor dos ovos depositados pelo parasito no sistema
porta-hepático. As enzimas SmATPDase 1 e SmATPDase 2 responsáveis pelo
metabolismo de nucleotídeos extracelulares, estão presentes em todos os estágios de vida
do parasito e podem modular a resposta imune, influenciando na sobrevivência do parasito
e no desenvolvimento da fibrose. Objetivos: Avaliar a expressão das enzimas SmATPDase
1 e SmATPDase 2 em ovos de S. mansoni obtidos de indivíduos infectados e correlacionar
com a resposta imune e a morbidade da doença. Metodologia: Foi realizada avaliação
clínica, ultrassonográfica e imunológica de 51 indivíduos doentes residentes no distrito de
Xonim de Baixo (MG).Amostras fecais foram utilizadas para extração de RNA e detecção
de regiões codificadoras das enzimas SmATPDase 1 e SmATPDase 2 porqPCR. O perfil
de citocinas foi avaliado em sobrenadantes de PBMC após estímulo com SEA por citometria
de fluxo. Resultados: Dos indivíduos avaliados, 5 (9,8%) apresentaram fibrose grau I.
Dentre esses, 3(60%) expressaram aSmATPDase1 em suas amostras de fezes, 4(80%)
expressaram a SmATPDase 2 e 3 (60%) expressaram ambas as enzimas em suas
amostras de fezes. No grupo sem fibrose, 36 indivíduos foram avaliados com relação a
expressão das enzimas, sendo que11(30,5%) expressaram a SmATPDase 1 em suas

amostras de fezes, 10 (27,8%) expressaram aSmATPDase 2, e 6 (16,7%) expressaram
ambas as enzimas. Ao avaliarmos a razão de chance dos indivíduos que expressaram a
SmATPDase 2 em suas amostras desenvolverem fibrose encontrou-se um valor de
p=0,051. Além disso, indivíduos com fibrose hepática produziram níveis significativamente
maiores de TNF–α quando comparados aos indivíduos sem fibrose. Conclusão: A
expressão das ectonucleotidases e a produção de TNF–α podem estar associadas ao
desenvolvimento da fibrose na infecção crônica pelo Schistosoma mansoni. Apoio: CNPq,
UFJF-GV,
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Significado de família: Percepção do idoso atendido na Estratégia de Saúde da
Família
Sara de Souza Pinto, Omar de Azevedo Ferreira, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria
Rodrigues
Palavras-chave: idoso, percepção, significado de família
Introdução: A família constitui-se como principal rede de apoio social do indivíduo. Para
definir família é necessário o entendimento que os indivíduos possuem a esse respeito, ou
seja, a concepção subjetiva sobre seus próprios arranjos familiares, baseada nos
sentimentos, crenças e valores. Objetivo: Conhecer a percepção dos idosos atendidos na
Estratégia Saúde da Família sobre o significado de família. Metodologia: Nesse estudo foi
utilizada uma abordagem qualitativa. A amostra foi constituída por dez idosos, com 60 anos
ou mais, de ambos os sexos e fisicamente independentes. O instrumento utilizado para
coleta dos dados foi uma entrevista semiestruturada com a variável: “Pra você, o que
significa família?” registrando as respostas com o consentimento do participante, utilizando
um gravador.Para a análise dos dados, as entrevistas foram transcritas e posteriormente
utilizada a técnica “Análise de conteúdo” proposta por Bardin. Resultados: Após análise
das entrevistas, na temática significado de família surgiu-se a categoria “tudo”, ou seja, a
família foi definida como Tudo: “..A minha família é tudo pra mim na minha vida..”; “..Família
é tudo né?!..”. Os entrevistados mostraram dificuldades para conceituar família
apresentando um conceito que pode ser interpretado de diversas maneiras como: aceitação
e união entre os membros: “... Me aceita, gosta, a gente sempre anda grudado...Nossa
família é muito unida...”. Também percebem família como rede de apoio, lugar onde se
encontra ajuda como na doença e na parte financeira: “..Na convivência, na doença, na
saúde e tudo mais né...Na parte financeira, um ajudando o outro..”. Conclusão: A
percepção que os idosos tiveram quanto ao significado de família foi considerada positiva,
como uma rede de apoio, considerando a família um suporte, onde são aceitos e unidos
em diversas situações. Em todas as falas, a família parece ser um ponto de referência e é
apontada pelos idosos como elemento importante ao próprio bem-estar.

Significado de Saúde: um estudo com idosos usuários do SUS
Tamara Maciel Moreira, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Carlos Alberto Dias, Suely Maria
Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave: Saúde. Idoso, Significado Saúde.
Introdução: A compreensão do significado de saúde no sujeito idoso está centralizada na
sua autonomia, capacidade física e independência. Desta forma, o significado de saúde
torna-se um processo capaz de expressar vários aspectos da saúde física, cognitiva e
emocional. Objetivo: Identificar o significado atribuído ao conceito de saúde pelo idoso
usuário do Sistema Único de Saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal,
descritivo, de abordagem qualitativa. Este estudo é um recorte proveniente de um estudo
maior, realizado com 163 idosos. A amostra foi constituída por 10 indivíduos de 60 anos ou
mais, de ambos os sexos, usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da zona
urbana do município de Governador Valadares. Para coleta de dados utilizou-se uma
entrevista semiestruturada, a categoria investigada foi significado de saúde. Posteriormente
as entrevistas foram transcritas e analisados segundo a técnica “Análise de Conteúdo” de
Bardin. Resultados: As categorias encontradas fora (1) bem estar, (2) ausência de
sintomas e (3) ir ao médico/medicação. A saúde segundo os idosos estudados pode ser
compreendida como um estado de bem estar, sentir-se bem. A associação entre sentir ou
não sentir dor como compreensão de saúde revela que a percepção do idoso não tenha
ultrapassado a concepção médico-biológica de mera ausência de doença. Fazer o uso
regular da medicação prescrita e ir pontualmente as consultas médicas também é atribuído
a compreensão de saúde. Entretanto, a maior utilização não está necessariamente
relacionada a uma melhor qualidade de vida do usuário.Conclusão: Apesar dos resultados
positivos percebidos em relação ao conceito de saúde algumas limitações puderam ser
observadas. Os dados demonstram uma visão reducionista do processo de entendimento
da saúde. Esse fato chama a atenção para a necessidade da elaboração de estratégias
educação em saúde para além da saúde como ausência de sintomas. Apoio: BICFAPEMIG e UNIVALE.
tamaramoreira182@gmail.com

Território e sua influência na prevalência das leishmanioses no bairro Nossa Senhora
das Graças
Victória Eler Fava, Lia Francisco Paiva Baía, Nathália Ferreguett Araújo, Gabriela Andrade
Carmo, Elaine Carlos Scherrer RamosUniversidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: Leishmaniose, zoonose, vigilância entomológica
Introdução: A leishmaniose é uma zoonose causada por protozoários do gênero
Leishmania. Seu combate envolve a exterminação do vetor, inseto da subfamília
Phlebotominae chamado de mosquito-palha, e o cuidado com os cães, principais
reservatórios do agente etiológico. O bairro Nossa Senhora das Graças em Governador
Valadares (MG) tornou-se uma área endêmica, visto que o grande número de cães não
domiciliados nesse local e a precariedade no combate ao mosquito-palha, deixam os
moradores vulneráveis. Objetivo: Analisar a interferência que a falta de informação, a
aglomeração e acúmulo de lixo, e o alto índice de cães não domiciliados causam na
propagação da leishmaniose. Metodologia: Diversas pesquisas relacionadas a essa
zoonose foram efetuadas para estudar o nicho ecológico do vetor, bem como sua incidência
em diferentes tipos de hospedeiros. Assim, uma análise do território foi realizada por meio
de revisão bibliográfica, consulta à Prefeitura da cidade e observação ativa para a obtenção
de dados. Resultados: A partir dessa análise, foi possível constatar que os principais
animais alvos do mosquito são galinhas (37,4%) e cachorros (25,3%), principalmente os
não domiciliados. Ademais, no bairro observado, 275 cães de um total de 725 foram
encontrados com o protozoário e 4 humanos apresentaram a doença. Conclusão: Dessa
forma, de acordo com a epidemiologia da região, percebe-se uma relação direta entre a
configuração geográfica e os hábitos dos moradores com a incidência de leishmaniose,
apontando uma urgência no combate à doença. Logo, fazem-se necessários programas ou
campanhas que informem suas formas de prevenção à população, buscando uma vigilância
entomológica mais rígida, a fim de que a incidência desta zoonose seja minimizada na área.

Trabalho do enfermeiro: Riscos ocupacionais na área da saúde
Grasiela Aparecida Coura Querobino Alvarenga, Kamila Faria Andrade, Fernando Alves
Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: riscos ocupacionais, processo saúde-doença, trabalho, enfermagem,
território
Introdução: O dia a dia do trabalho dos profissionais de Enfermagem há uma falta de
conhecimento e informação a respeito do processo e ambiente onde exercem suas
atividades e sua ligação com a questão do bem estar do trabalhador. Muitas vezes, isto
acontece graças à falta de preparo desses profissionais que não são capazes de encarar a
atividade desenvolvida como um possível agente causador a problemas na saúde.
Objetivo: Este trabalho vem com o intuito de avaliar os aspectos contextuais que envolvem
a questão dos riscos ocupacionais do profissional de enfermagem, levando em conta a
questão da territorialização com vistas na qualidade no trabalho. Metodologia: Trata-se de
um estudo de revisão bibliográfica, realizado por meio da análise de artigos indexados nas
bases de dados SciELO e LILACS. Seguindo os critérios de inclusão/exclusão, os artigos
deveriam estar disponíveis nas bases de dados indicadas acima, publicados entre os anos
2000 e 2016, além de serem ligados ao elemento de estudo. Resultados: Na base de
dados SciELO foram encontrados 18 artigos, sendo que 10 atendiam aos critérios de
inclusão. Na consulta ao LILACS, identificou-se um total de 12 artigos. Destes, 06 já
estavam presentes na base de dados SciELO e, portanto, 16 artigos foram analisados.
Segundo os autores podemos verificar que o maior desafio do campo da enfermagem
reside em guiar estes profissionais por um caminho dentro da perspectiva de mudança do
seu processo de trabalho, com o intuito de diminuir o impacto da sua divisão social e da
sua organização que acabam por impactar no desgaste físico e psíquico do enfermeiro.
Conclusão: Os profissionais de enfermagem precisam dar prioridade a essa discussão em
todos os cenários: nas escolas e universidades, visando discuti-la nos currículos de níveis
diversos de formação dos trabalhadores de Enfermagem, nos serviços de saúde e também
promovendo a inserção na questão em movimentos sociais a fim de estimular o
desenvolvimento de políticas públicas. Apoio: UNIVALE. rasiela.alvarenga@ifmg.edu.br

Utilização do instrumento de avaliação da atenção primária à saúde, PCATool-Brasil:
uma revisão integrativa
Maria Terezinha Silva Neta, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Suely Maria Rodrigues,
Carlos Alberto Dias, Marileny Boechat Frauches Brandão
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: avaliação, atenção primária à saúde, PCATool-Brasil
Introdução: A oferta da Atenção Primária à Saúde (APS) é necessária para
acompanhamento e manutenção da saúde da população, bem como a redução de custos.
Os serviços que ofertamAPS podem ser identificados quando apresentam os atributos
acesso, longitudinalidade, integralidade, coordenação, orientação familiar e comunitária e
competência cultural, sendo sua presença associada a qualidade, eficiência.Por meio do
PCATool-Brasil é possível avaliar a extensão destes atributos sob a perspectiva do usuário
(criança, adulto e idoso), profissional da saúde e gestores. Objetivo: Identificar a utilização
do PCATool-Brasil como instrumento de avaliação da qualidade dos serviços de APS.
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão sistemática com abordagem quantitativa.
Utilizou-se de buscas de artigos em bases de dados como periódico Capes e bibliotecas
eletrônicas: Scielo e Google acadêmico. Critérios de inclusão: artigos que buscavam avaliar
o serviço de APS, por meio de seus atributos, e utilizavam o PCATool – Brasil como
ferramenta de coleta de dados publicados a partir de 2006. Foram utilizados como
descritores de busca: Avaliação da APS, atributos da APS, PCATool – Brasil. Resultado:
Foram encontrados 22 estudos sob todas as perspectivas, sendo que estes evidenciaram
baixa orientação para a APS nos serviços avaliados ou indicaram necessidade de melhoria.
Todos os trabalhos foram realizados na zona urbana, destacando a região sudeste com 10
estudos seguida da região sul com 9. Ao comparar a Estratégia Saúde da Família com os
demais serviços que ofertam APS, esta foi melhor avaliada, mas ainda necessita de
melhorias. Conclusão: Destaca-se que o PCATool-Brasil é considerado um instrumento
válido e fidedigno para avaliar a presença e extensão dos atributos da APS, sendo um
instrumento eficaz para avaliar serviços de saúde, subsidiando gestores sobre a presença
e extensão dos atributos da APS. Na revisão sistemática, os estudos demonstraram baixa
orientação para APS. maria.tereza@ifmg.edu.br

Documentário: Colônias: território dos leprosos
Marcos Vinícius Pardim, Kênia Lima Dias, Rosemary Soares Ker e Lima e Suely Maria
Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.
Palavras-chave: Saúde, Território, Hanseníase, Colônias.
Introdução: Desde a antiguidade a Hanseníase aparece como uma doença de exclusão.
Tem-se relatos de colônias dos leprosos como ambientes semelhantes a presídios ou
campos de concentração da saúde. O Estado através de Políticas Públicas de Saúde para
Hanseníase preservava a integridade física de toda uma população “não contaminada”,
segregando os doentes. Os doentes eram proibidos de entrar em igrejas, tinham que usar
luvas e roupas especiais e carregar sinetas ou matracas que anunciassem sua presença.
Objetivo: Elucidar como as Políticas Públicas de Saúde para Hanseníase interferiram na
instituição de territórios e territorialidades, determinando territórios de exclusão que podem
permanecer por diversificados períodos. Métodos: Recorreu-se a 15 relatos de portadores
da doença e suas experiências durante o período de instituição das colônias para os
leprosos. As entrevistas foram coletadas do documentário: Paredes Invisíveis, realizado
pelo Instituto de Comunicação, Estudos e Consultoria Primeiro Plano, em 2011.
Resultados: Verificou-se que esse território refletia como um lugar de sofrimento e
estigmatização, onde os doentes eram totalmente excluídos do convívio da sociedade e até
mesmo de seus familiares. E mesmo após o retorno ao convívio com a sociedade, os
hansenianos ainda preferem permanecer nessas colônias, por se identificarem com os
demais moradores e suas histórias. Conclusão: Visitar a história das colônias dos leprosos
permitiu compreender como as legislações da Hanseníase que refletiram as Políticas
Públicas instauradas em cada período até 1980, interferiram nas vidas das pessoas e a
partir delas, como os territórios eram delineados e como as territorialidades se
apresentavam diante de cada situação vivida. Essas colônias configuravam os
aglomerados de exclusão, onde era possível apontar identidades territoriais e sentimentos
de pertencimento. Há que levar em consideração nas Políticas Públicas de Saúde o ser
humano em todos os seus aspectos: físico e emocional.

Experiência exitosa na Pesquisa e Extensão-Busca ativa de pacientes com
hanseníase em Zona Rural
Lucia Alves de Oliveira Fraga, Rodrigo de Paiva Souza, Brenda Magalhães, Rosângela G.
de Souza, Thais Daiane de M. Souza, Verônica Miranda Corrêa, Gabriel Ayres Lopes, Luiza
Carla G. dos Reis, Lorena Bruna P. de Oliveira, Marlucy Rodrigues Lima, Rosemary Ker e
Lima, Erica B. Magueta, Jessica Fairley
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV
Palavras-chave: Hanseníase, Contatos intradomiciliares,diagnóstico precoce
Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, endêmica no Brasil,
ehiperendêmica na região doVale do Rio Doce, especialmente Gov. Valadares e entorno.
Ações que estimulem a disseminação do conhecimento à cerca da hanseníase bem como
o diagnóstico precoce são estratégias relevantes para controlar a sua transmissão.
Objetivos: Implementar ações de controle da hanseníase por meio da busca ativa de casos
novos,tratamento dos doentes e acompanhamento dos contatos com maior risco de
adoecer. Metodologia: O estudo está sendo realizado no distrito rural de Limeira de
Mantena.Inicialmente, a população foi convidada a participar de forma voluntária pela
equipe da ESF da localidade. Posteriormente, foram aplicados questionários e assinatura
do TCLE. Todos os participantes foram examinados por uma equipe de médicos e
enfermeiros para confirmação de diagnóstico por meio dos exames dermatoneurológicos e
complementares. Uma vez definido o status do individuo: doente, contato assintomático e
sadio, sem história de hanseníase na família, os participantes foram encaminhados para a
coleta de sangue, para os ensaios imunológicos e moleculares, para investigação de
métodos de diagnóstico precoce. Resultados: Após um ano de estudo, foram
diagnosticados 46 casos novos, 23 contatos intradomiciliares e 15 controles negativos
(sadios). Foram identificadas famílias com transmissão intradomiciliar. Nesse caso, os pais
já estavam em tratamento, 2 filhos menores de 15 anos,com hanseníase dimorfa, presença
de máculas hipocrômicas, hipoestésicas e comprometimento de nervos periféricos,
caracterizado pela “mão em garra”. Conclusão: A ação de busca ativa contribuiu para o
diagnóstico e tratamento de casos novos de hanseníase bem como o acompanhamento
dos contatos que apresentam maior risco de adoecer. Durante os exames foram realizadas

palestras sobre transmissão e tratamento, desmistificando o preconceito sobre a
hanseníase. Apoio: FAPEMIG, FNSTC304/2013, EMORY UNIVERSITY/USA.

Possíveis impactos à saúde humana relacionado ao rompimento da barragem de
Fundão
Kênia Lima Dias, Marianna França de Jesus, Renata Bernardes Faria Campos e Juliano
Daniel Groppo
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Desastre de Fundão, Saúde Humana, Conflito Ambiental.
Introdução: O documentário versa sobre o conflito ambiental emergido pelos possíveis
impactos à saúde humana, ocasionados pelo rompimento da Barragem de Fundão. Esse
desastre ambiental, considerado por especialistas como o maior da história brasileira,
acarretou danos indeterminados, imprevisíveis e incalculáveis ao meio ambiente e toda
população atingida. A rotina das pessoas foi drasticamente modificada, inicialmente devido
à escassez de água potável para uso e consumo e posteriormente devido à insegurança
na água “tratada” disponibilizada nas residências. Visando minimizar os inúmeros
problemas que a escassez de água provocava a população, o abastecimento as residências
foi retomado poucos dias após o despejo dos rejeitos de mineração no Rio Doce. Em meio
a esse dilema generalizado diversos órgãos públicos e privados manifestaram-se a respeito
dos impactos ambientais, sociais, econômicos e culturais ocasionados pelo desastre de
Mariana. Objetivos: Expor a complexidade em que envolve esse conflito ambiental, de
modo que a população possa inteirar-se da gravidade do problema e buscar respostas
fidedignas junto às autoridades competentes. Metodologia: O debate demonstra como se
configura esse conflito através de relatos de distintos atores interessados na matéria. Os
depoimentos colhidos são de moradores de bairros ribeirinhos de Gov. Valadares e dois
médicos. Recorremos também a depoimentos do presidente da FENAN, do Promotor de
Justiça da cidade de Gov. Valadares, do engenheiro ambiental da empresa Samarco
Mineração S.A e da ex-prefeita de Gov. Valadares Elisa Costa. Resultados: Vivencia-se
uma contradição nas informações divulgadas no que tange à qualidade da água e os
prováveis agentes de contaminação presente no Rio. Conclusão: Os impactos à saúde
humana ganharam um discurso bem abrangente, que envolve os aspectos físicos e
psicológicos. Faz-se necessária a reflexão dessa problemática sob uma perspectiva de
saúde coletiva. Apoio: FAPEMIG, CAPES.

O Centro Histórico do povoado de Bom Jesus da Vista Alegre
Cíntia Loures da Silva Neves, Deynne Campos Ferreira, Hyago Rodrigues Arruda, Maycon
César Rodrigues de Oliveira Fonseca, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: patrimônio cultural, referências culturais, arquitetura e urbanismo
Introdução: Bom Jesus da Vista Alegre pertence ao município de Capitão Andrade. O
distrito possui elementos históricos, arquitetônicos e urbanísticos significativos como casas
antigas, festas rurais e comemorações religiosas. Cabe ao profissional Arquiteto atentar
para tais elementos singulares e contribuir para a sua proteção e conservação por meio da
elaboração de um inventário de referências culturais locais. Objetivos: Pesquisar bens
culturais públicos e privados como casas, igrejas, praça e cemitério, além de elementos
naturais. Ressaltar a importância da preservação patrimonial na construção da história de
determinado local. Metodologia: Visita de campo, entrevistas e documentos fornecidos
pela Câmara dos Vereados da cidade de Capitão Andrade. Todos os elementos
pesquisados foram incorporados às fichas do Inventário de Referências Culturais
padronizadas pelo IPHAN, desenvolvidas na disciplina de Patrimônio Histórico e Técnicas
Retrospectivas. Resultados: O centro do distrito apresenta vários elementos arquitetônicos
e urbanísticos que desvelam a história do distrito, assim como sua configuração territorial.
De um modo geral, o centro é habitado por pessoas de classe media baixa e possui diversas
casas antigas, algumas reformadas e outras parcialmente reconstruídas.Entretanto,
verifica-se ainda a permanência de elementos coloniais que caracterizaram o início da
ocupação local. Dentre os elementos remanescentes destacamos: o uso de tijolos tipo
adobe, telhas coloniais bem antigas (popularmente conhecidas como telhas cumbucas),
assoalho, guarda corpo de alpendres além de estruturas de sustentação em madeira.
Conclusão: É um local que possui grande potencial para atividades socioculturais, possui
bens históricos materiais e naturais (pedras), que valorizam a história da cidade. Todos
esses elementos contribuem para considerarmos o centro do povoado como um Centro
Histórico.
cintialoures@hotmail.com

A construção de territórios virtuais e interfaces digitais em jogos de videogame
Elton Frederico Binda de Castro, Jose Luiz Cazarotto
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Território, identidade, interatividade, imersão, percepção
Introdução: A maneira como nos relacionamos, trabalhamos e compramos se modificou
com os passar dos anos e revolucionou o nosso modo de viver.Vivemos no que muitos
gostam de chamar de a Era digital. Celulares, tablets e computadores são peças de
fundamental importância no atual modelo que configura todos os setores (informação,
economia, relacionamentos e etc.) Os territórios virtuais criados (e/ou simulados) em jogos
de vídeo game, com o avanço da tecnologia, estão se tornando cada vez mais reais, jogos
como GTA V lançado em 2013, apresentam cidades enormes, onde a vida real é simulada
de uma forma antes nunca vista, o jogador não mais tem o total controle de tudo que
acontece ao seu redor, a cidade é viva, todas as “pessoas” que ali estão, criam
territorialidades através de suas relações, percebem e compreendem o território que
habitam de forma distinta, geram integrações e conflitos, criam suas próprias identidades,
dialetos e etc. O jogador principal, é agora, um participante do todo, apenas mais um.
Objetivo: Analisar a importância dos conceitos de interface, interatividade, imersão,
percepção, identidade e território na produção de territórios virtuais em jogos de vídeo
game. Metodologia: Revisão bibliográfica de artigos e livros. Resultados: Com os
conceitos de interface, interatividade, imersão, percepção, identidade e território,
trabalhando em conjunto, acreditamos que seja possível, que jogadores de videogame,
consigam, em algum momento, abarcar novas identidades (identidade do seu “eu” virtual
representado por seu avatar) a suas vivências e a partir dessas novas identidades, construir
territórios virtuais, nos mundos virtuais, criados para jogos de videogame. Conclusão: Com
o avanço das tecnologias empregadas na criação de jogos de videogame, que propiciam
cada vez mais uma maior imersão, jogadores do mundo todo podem vivenciar novos
territórios virtuais a cada novo jogo jogado em seus consoles de mesa.

A construção identitária dos indivíduos no seu território
Monia Tomaz Soares, Graciela Santos Joana Ferreira de Oliveira, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: identidade, moradia, cultura e território
Introdução: A construção identitária das pessoas encontra-se profundamente ancorada
aos territórios onde vivem, principalmente para aqueles que nasceram em um determinado
espaço geográfico ou construíram sua história neste lugar. A pesquisa congrega ideias de
dois autores Veiga (2016) e Oliva (2009) que ressaltam a importância do contributo
específico dos territórios enquanto referência fundamental na construção identitária dos
sujeitos envolvidos. Objetivo: Refletir sobre os contributos simbólicos e concretos
presentes nos territórios em relação a construção identitária dos moradores que ali residem
e como a valorização destas particularidades influenciam intimamente na compreensão das
reais necessidades destes indivíduos. Metodologia: O estudo é baseado em uma
discussão teórica sobre a importância do reconhecimento das individualidades
socioculturais

para

estabelecimento

e

manutenção
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vínculos

territoriais.

Desenvolvimento: Entendendo a importância do território na construção identitária dos
moradores de determinado local observa-se nesta pesquisa a relação das memórias
concretas e simbólicas resultante da permanência de vínculos e traços identitários
emergentes das necessidades sócio-econômicas-culturais de uma história passada e
presente no cotidiano das pessoas. Conclusão: Levando-se em conta o que foi
supracitado, conclui-se que para obter uma sociedade saudável em relação ao seu território
é necessário que os moradores deste território, independente de sua faixa etária, sejam
reconhecidos e respeitados em suas pluralidades e individualidades. Apoio: UNIVALE.
moniaesperanza@hotmail.com

Arquitetura, Arte e Segurança do trabalho: contornos territoriais a partir da Geografia
Cultural
Valdicélio Martins dos Santos, Letícia Efrem Natividade de Oliveira, Marianna França de
Jesus, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: espaços, interdisciplinar, cotidiano
Introdução: Espaços, lugares, uma cidade em movimento. Caminhantes andam de um
lado ao outro. Gestos, sons, cores, sabores e cheiros movimentam a cidade. Uma empresa,
uma calçada, um manicômio. Símbolos, significados, significantes. Corpos dançantes,
coreografias e passos formam espaços. Em meio a esse ritmo a vida se torna um quebra
cabeça, sempre em construção, de forma que cada caminhante usa suas lentes para
entender, ou tentar entender, suas práticas cotidianas e constituir territórios. Tais questões
referem-se à Geografia Cultural através de uma concepção fenomenológica do espaço
vivido, tangenciando as áreas de Artes, Arquitetura e Segurança e Saúde do Trabalhador.
Objetivo: Propor uma abordagem interdisciplinar contemplando espaços diversos e
compreender a partir das obras de Certeau, Seamon, Lima, Sato, Thomazoni e Fonseca a
constituição de territórios simbólicos. Metodologia: Levantamento bibliográfico e análise
qualitativa de 2 autores teóricos e 4 autores subsidiários. Resultados: Notou-se que
Certeau e Seamon dialogam com os espaços da calçada, de uma empresa e de um
manicômio, abordados pelos autores Lima, Sato, Thomazoni e Fonseca. De acordo com
Certeau, estes espaços poderiam ser considerados um “Patchwork do cotidiano”, uma rede
de afetos, desejos e medos emaranhados e configurados nas artes de fazer. Movimentos
repetitivos, não percebidos que, realizados cotidianamente, ficam na memória. Conclusão:
As áreas do conhecimento, referentes aos textos estudados, apresentam dificuldade em
construir um referencial teórico que dê suporte para se pensar tais espaço enquanto
territórios carregados de carga simbólica, deixando de abordar aspectos subjetivos,
vinculados especialmente à fenomenologia. Apesar das limitações disciplinares dos autores
estudados verificamos que, ao promovermos uma leitura de aproximação entre eles foi
possível identificar, a partir de uma abordagem interdisciplinar, territórios simbólicos e
territorialidades diversas.

Educação Ambiental e pluralidade cultural: o contexto educacional numa perspectiva
interdisciplinar
Emília Marilda Cassini, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Educação ambiental, meio ambiente, pluralidade cultural
Introdução: A dinâmica escolar numa perspectiva interdisciplinar quanto ao tema
“Educação Ambiental”, denota muitos sentidos. As práticas escolares vividas e sentidas e
quem sabe até, percebidas, por alguns atores sociais envolvidos com a Educação e o Meio
Ambiente (professores (as), gestores(as), alunos(as), políticos, instituições, organizações,
etc), fazem parte de uma extensa rede que compõem a educação ambiental, perpassando
por muitos contextos. Objetivos: Investigar o contexto em que se desenvolve a Educação
Ambiental. Metodologia: Este estudo se fundamenta na revisão bibliográfica dos autores
Heidrich (2013), Geertz (2008), Claval (2008), Rios (2012) e outros textos da área
educacional e ambiental, para interpretar o sentido da Educação Ambiental nas escolas.
Pretende investigar os atores sociais e a escola nas práticas escolares, quanto aos lugares
de onde falam, e o lócus do processo de ensino e da aprendizagem desenvolvidos na
educação ambiental. Resultados: A reflexão sobre as práticas educacionais voltadas para
a educação ambiental, num contexto marcado por graves questões educacionais sem
consenso entre educadores e políticos, apresenta emergências estruturais e de recursos
para o desenvolvimento das articulações necessárias, para que a escola crie uma produção
de sentido no modo de viver a educação ambiental, no espaço plural e com territorialidades
múltiplas. Conclusão: Concluímos que o aspecto relevante deste trabalho está na
alternativa em realizar uma abordagem diferenciada para o tema, onde a complexidade das
relações possam ser percebidas de modo subjetivo, privilegiando os atores na experiência
sentida e vivida.
emiliacassini@hotmail.com

Festival do Quiabo
Miriane das Neves Machado, Élica Lopes Teixeira Duque, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de referências Culturais, Arquitetura, Memória, Festival,
Alpercata
Introdução: A preservação da história também está vinculada a formação do arquiteto, que
além de projetar, reformar e restaurar, tem como função a identificação de bens que
possam ser tombados e preservados. Cabe ao Arquiteto e Urbanista efetuar um trabalho
minucioso com a intenção de resguardar a memória que o bem proporciona, transmitindo
o conhecimento e a importância da preservação para a comunidade, perpetuando assim a
sua história. Objetivo: Identificar um bem cultural na mesorregião do Vale do Rio Doce;
Valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da
Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto
de estudo a categoria: Celebrações. Posteriormente identificou-se o bem cultural que seria
pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventario
Nacional de referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN.O trabalho de campo envolveu
entrevistas com informantes e coleta de dados. Resultados: Dentro da categoria
Celebrações o grupo de trabalho identificou como referência cultural o Festival do Quiabo
de Alpercata. Destacando sua importância cultural para a cidade. Conclusão: O Festival
do Quiabo, tem enorme significado cultural para os moradores de Alpercata, visto que a
festividade proporciona o reencontro de antigos moradores que retornam a cidade para
prestigiar o evento. A manutenção do festival promove a preservação de tradições e
receitas que são passadas de geração a geração no preparo dos pratos cujo ingrediente
principal é o quiabo. Além dos aspectos relativos a sociabilidade e a tradição local, o festival
também contribui gerando renda para a cidade ao se configurar numa atração para toda a
região, proporcionando benefícios financeiros e visibilidade; além, do resguardo da
memória dos moradores que iniciaram essa tradição e que a revivem a cada ano.
mirianemgv@hotmail.com

Levantamento de estudos acadêmicos sobre história e memória do MST na luta pela
terra
Denis Boaventura da Silva, Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: luta pela terra, MST, memória, história
Introdução: A história da formação do território brasileiro se confunde com a história de
perda de território indígena, produção de território capitalista e as resistências à
expropriação de terras e nas lutas pela terra de trabalhadores, imigrantes, nativos e
camponeses. É nesse sentido que a busca pela compreensão da memória desses grupos
e o sentimento de pertença que possuem no território se justifica. Objetivo: Mapear

a

produção acadêmica sobre a luta pela terra do MST, buscando identificar a presença de
estudos focados memórias e história. Metodologia: A busca foi realizada no site eletrônico
Scientific Eletronic Library Online – SCIELO(www.scielo.org), com o uso das palavraschave “luta pela terra, MST, memória, história” sob um recorte temporal dos últimos 10
anos. Resultados: Foram encontrados em um total de nove artigos. Os resultados indicam
a complexidade da temática devido a abrangência dos estudos que envolvem diferentes
regiões. A pesquisa possibilitou perceber também que as metodologias de pesquisas,
apesar de trabalharem com temáticas próximas, possuíam diferentes usos de conceitos de
memória coletiva, história política, história social e história cultural. Conclusão: Por meio
deste trabalho, percebeu-se a diversidade de grupos, de territórios e memórias e, portanto,
uma pesquisa deste cunho poderá contribuir para os avanços dos estudos sobe essa
temática e sobre o Vale do Rio Doce.

Mapeamento da produção acadêmica sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - MST
Gilsa Maria dos Santos, Maria Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: MST, luta pela terra, memória
Introdução: O processo histórico de ocupação territorial no Brasil é marcado pela
concentração de terra, expropriação e êxodo rural, exclusão, organização, lutas e
resistências. Há pouco mais de três décadas, surgiu como instrumento de organização
popular o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, resistindo a diferentes
conjunturas de repressão a movimentos de sua natureza.Para compreender essa
resistência investigar os fatores internos e externos que contribuíram para um processo de
resiliência do MST e que, ao longo dos anos o auxiliou a manter em pauta a questão da
luta pela terra. Objetivo: Mapear a produção acadêmica dos últimos dez anos que analisa
o movimento social de luta pela terra, representado pelo MST; suas experiências, vivências
e memórias (individual/coletiva) das lideranças. Metodologia: Para realizar o levantamento
de artigos acadêmicos foi feito busca no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) e o no portal da
Scientific Eletronic Library Online – SCIELO (www.scielo.org), utilizando as palavraschave:MST; luta pela terra; memória. Resultados: Analisando resumos dos artigos,
observa-se que parte significativa das publicações foram divulgadas pela revista NERA Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária da Universidade Estadual de
São Paulo, encontrou-se artigos de interesse internacional e diversificadas áreas do
conhecimento, como Sociologia, Psicologia, Direito e Educação. Constata-se que, existem
diversas formas de resistências do MST no contexto da luta pela terra, sua maneira se
organizar, processos de formação dos sujeitos nos acampamentos e assentamentos.
Conclusão: O levantamento bibliográfico sobre o MST é um recorte no processo de
pesquisa sobre movimentos sociais e luta pela terra. O levantamento produzido sobre o
tema, foi um ponto de partida para o desenvolvimento de outros estudos e pretende
subsidiar a produção acadêmica.

Mapeamento da produção acadêmica sobre território, simbolismo arquitetônico e
religião
Débora Tameirão Lisboa, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: arquitetura sacra, territorialidades da religião, arquitetura simbólica.
Introdução: De forma sucinta, o espaço sagrado, para quem crê, é um local de encontro
com o divino, meditação e assunção de si mesmo a um plano espiritual mais elevado. Para
tais atos é possível observar que os símbolos são de grande importância. Objetivo:
Realizar o mapeamento da produção acadêmica sobre os territórios e simbolismos da
arquitetura sacra, coletando artigos disponibilizados em portal de pesquisa acadêmica na
internet, limitando a busca aos escritos publicados na última década. Metodologia:A busca
pelos trabalhos se deu no portal da Scientific Eletronic Library Online – SCIELO
(www.scielo.org), utilizando-se as palavras-chave: geografia cultural; religião; geografia;
memória; arquitetura. Os artigos encontrados foram organizados em um quadro com os
critérios observados em cada artigo:ano de publicação; autor; objetivos; problema ou
questões de pesquisa; hipóteses; metodologia; referencial teórico. Resultados: A busca
resultou na identificação de quatorze artigos. A partir da análise desse conjunto de artigos,
foram identificadas pesquisas sobre a arquitetura sacra e seus símbolos em muitas religiões
e culturas diferentes, entendendo que cada comunidade tem seus símbolos e se
territorializam fazendo uso deles. Entre os artigos encontrados na busca, não foram
identificados trabalhos especificamente dentro do prisma do território da religião católica a
partir da perspectiva da arquitetura, demonstrando a necessidade de exploração
acadêmica do assunto. Todavia, existe amplo material sobre a geografia cultural brasileira.
Conclusão: O levantamento bibliográfico sobre o espaço sagrado e seus símbolos, norteia
e confere base teórica do que se tem estudado a respeito do tema, fornecendo subsídio
para a produção acadêmica sobre o tema que se sucederá a essa pesquisa, entendendo
que a área a ser explorada é do simbolismo arquitetônico ligados à religião católica e sua
relação com o território. Apoio: UNIVALE.

Urbanismo contemporâneo: a percepção dos moradores sobre a cidade
Vanessa Beraldo Machado, Amanda Beraldo Machado, Haruf Salmen Espindola
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Cidade, moradores, percepção, territorialidades
Introdução: As cidades contemporâneas são complexas, possuem um acumulo de
histórias e relações espaço-temporais, materializadas no presente. Neste contexto, o
urbanismo, com seus estudos teóricos e aplicações práticas, historicamente se fortaleceu
por utilizar uma escala de atuação distanciada, principalmente com uma visão aérea que
abrange poucos detalhes e favorece as formas. Esta estratégia de abordagem ampla, não
consegue contemplar as particularidades da cidade e de seus moradores. Para refletir e
buscar por cidades adequadas as demandas atuais dos seus usuários, se faz necessário
conhece-las de fato. Sendo assim, a percepção do indivíduo com o bairro torna-se um
mecanismo de análise sobre a cidade vivida e suas territorialidades. Objetivo: Identificar a
transposição de uma abordagem ampla e generalista do urbanismo, para uma abordagem
a

partir

dos

seus

indivíduos,

considerando

suas

percepções,

pertencimentos,

territorialidades e apropriações. Metodologia: Revisão bibliográfica. Resultados: A
relação sujeito-meio, representada pelo morador e seu bairro pode revelar múltiplas
perspectivas de pesquisa. Através da utilização dessa escala de analise pode-se identificar
as territorialidades e territórios construídos. Pois as relações, vínculos e historias
vivenciadas no cotidiano da pessoa e reveladas nas suas percepções e apropriações, pode
se configurar uma fonte inesgotável de dados para a compreensão do meio urbano, suas
dinâmicas e prioridades. Conclusão: Optar por uma perspectiva de análise e metodologia,
diferente da tradicional pode contribuir para o debate sobre a busca por uma cidade mais
humana e igualitária para todos, onde as reais necessidades se tornam prioridades e o
espaço urbano seja fruto de um trabalho para as pessoas que os utilizam.

Xonin de Cima como Território Rural: um olhar sobre o desenvolvimento sustentável
Isabella Lopes, Myrelle Christino, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Território Rural, desenvolvimento sustentável, Xonin de Cima.
Introdução: O termo Território Rural foi proposto pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA) em 2003 para criar um programa visando a ação dirigida do Estado em
regiões rurais, configuradas historicamente a partir de relações de pertencimento e
identidades culturais e geográficas. Este programa governamental tem como objetivo
acelerar e concentrar os processos locais e regionais para gerar maior renda, levando
sustentabilidade ao campo. Vários territórios rurais já foram classificados pelo MDA, dentre
eles Xonin de Cima. Objetivos: Realizar uma revisão bibliográfica sobre territórios rurais;
indicar alguns elementos que refiram ao desenvolvimento sustentável em Xonin de Cima.
Metodologia: Estudo de referências bibliográficas, leitura, fichamento e discussão de dois
termos principais território rural e sustentabilidade. Pesquisa em dados secundários
coletados pelo Centro Agroecológico Tamanduá (CAT). Resultados: Foi realizado um
estudo de artigos e documentos relacionados ao tema, onde se percebe que um dos
entreves para se estabelecer o desenvolvimento sustentável pretendido pelo MDA em
Xonin de Cima passa pela própria formação territorial do Distrito e de suas comunidades
rurais. São questões identitárias e de pertencimento que influenciam no modo como os
sujeitos sociais vislumbram suas práticas cotidianas e como reagem a gestão participativa
do programa voltado para o desenvolvimento sustentável da localidade. Conclusão:
Podemos concluir parcialmente que tão importante quanto obter financiamento
governamental para promover o desenvolvimento sustentável em Xonin de Cima é
igualmente fomentar a memória local, o sentimento de pertencimento e desvendar suas
inúmeras redes de poder e de sociabilidade com vistas a facilitar o empoderamento dos
atores envolvidos neste território rural. Apoio: BIC/UNIVALE.

Corrupção política e cultura: mapeamento da produção acadêmica no cenário
brasileiro
Luiz Paulo Magalhães Hermes, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: corrupção, política e cultura
Introdução: Nos últimos anos, os casos de corrupção no Brasil vêm tomando grandes
proporções, deixando grande insatisfação em relação à politica brasileira, como podemos
acompanhar, por exemplo, na mídia. Pode-se refletir que a corrupção encontra-se
relacionada a crise política em decorrência de velhos padrões culturais. Objetivo: Mapear
a produção acadêmica relativa a corrupção política nos últimos 10 anos. Metodologia:
Levantamento

bibliográfico

no

Portal

de

Periódicos

da

Capes/MEC

(http://www.periodicos.capes.gov.br), das pesquisas realizadas de 2007 a 2017, utilizando
como palavras-chave: corrupção e política, tendo como filtro: periódicos revisados por pares
e idioma português. Resultados: A busca resultou na identificação de 239 trabalhos, dos
quais destacamos 10 que correlacionam corrupção política e cultura. Conclusão: A partir
da análise dos 10 artigos que apontamos, identifica-se a existência de séria preocupação
com o fortalecimento dos atributos éticos dos agentes públicos, pela política de combate à
corrupção e fortalecimento da cultura política nacional. Destarte, este trabalho nos leva a
pensar sobre a importância de estudos que voltem para os condicionamentos territoriais
nas relações entre política, corrupção e cultura, e, de maneira preliminar, tem a pretensão
de orientar futuras pesquisas com referências sobre o que já foi produzido sobre o tema.
luizpaulohermes@hotmail.com

Mapeamento da produção acadêmica sobre o trabalho informal
Lenício Lemos Pimentel, Alexandre Pimenta Batista Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: trabalho, informal, economia, direito
Introdução: O trabalho informal, correspondente à atividade laborativa não albergada pelo
ordenamento jurídico brasileiro, constitui meio alternativo adotado pelo indivíduo, em
estado de pobreza, para garantir a subsistência. A ilegalidade dessa atividade descortina a
posição vulnerável do trabalhador, já que permanece às margens da legislação laboral e
previdenciária, de modo que necessário investigar o que já foi produzido sobre o tema,
sobretudo acerca das razões que levam a pessoa a optar por essa forma marginal de
trabalho. Objetivo: Realizar o mapeamento da produção acadêmica sobre o trabalho
informal, coletando artigos disponibilizados em portais de pesquisa, concentrando-se,
quanto à data de publicação dos artigos, aos últimos dez anos. Metodologia: Foram
realizadas buscas de artigos nos portais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES (www.periodicos.capes.gov.br) e da Scientific Eletronic Library
Online – SCIELO(www.scielo.org), utilizando-se as palavras-chave: trabalho; informal;
economia; direito. Resultados: A partir da análise sistemática dos resumos dos artigos,
identificam-se pesquisas sobre trabalhadores informais nas zonas urbanas de Brasília/DF,
Fortaleza/CE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, em atividades de construção civil,
comércio ambulante e diarista, bem como de crianças catadoras de material reciclável em
Chapecó/SC, afigurando-se que esse problema social é recorrente no território brasileiro.
Foi possível constatar que, segundo cada realidade estudada, são diversas as razões que
levam o indivíduo a optar pelo trabalho informal, com implicações de naturezas sociológica,
jurídica, histórica e econômica. Conclusão: O levantamento bibliográfico sobre o trabalho
informal, como tarefa preliminar a subsidiar a produção acadêmica, tem o condão de nortear
o pretenso pesquisador, com informações sobre o que já foi produzido sobre o tema, como
ponto de partida para o desenvolvimento de outros estudos. Apoio: UNIVALE.

Negociado e Legislado: A importância territorial do sindicato para o processo de
negociação
Geraldo Lourenço de Sena Filho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sindicato, negociação, pactos coletivos
Introdução: Os sistemas de relações trabalhistas que delimitam o campo sociopolítico da
relação são o sistema legislado e o negociado. Neste prevalece a autonomia da vontade
das partes e todos os direitos são criados pelos instrumentos coletivos e se materializam
através das Convenções e Acordos. Sua principal característica é a temporalidade. Naquele
os direitos são estabelecidos através de um conjunto de leis emanadas do poder público
cuja característica principal é a durabilidade. Objetivos: Apresentar a importância das
entidades sindicais no processo negocial como contribuições para o desenvolvimento
humano, para a dignidade da pessoa, e para o bem estar social, gerando um ganho
equivalente. Metodologia: Diante da importância do tema será realizada uma pesquisa
qualitativa interdisciplinar. A pesquisa, dividida em duas partes abordará na primeira parte
os princípios e características do sistema legislado vigente na ordem relacional trabalhista.
Na segunda parte serão trazidos os elementos norteadores da autonomia da vontade das
partes, conceito fundamental do sistema negociado. Resultados: Nesse estudo, o
processo negocial será analisado do ponto de vista simétrico, ou seja, a troca de
informações entre os atores protagonistas da negociação, trabalhadores e patrões.
Conclusão: Sindicatos são organizações que contribuem com propostas conceituais com
implicações políticas, dentro das regras formais e da ideologia. O sistema legislado e o
sistema negociado impõem um conjunto de atitudes que possibilitam a estipulação de
direitos e obrigações referentes à relação empregatícia, que certamente geram benefícios
de ordem familiar e social. Apoio: Mestrado GIT-UNIVALE.
geraldodesena@uol.com.br

O teletrabalho: Um aspecto da reorganização radical do espaço territorial da
prestação de serviço
Geraldo Lourenço de Sena Filho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: teletrabalho, tecnologia, trabalho externo
Introdução: Nesta apresentação será discutida a possibilidade da quebra de paradigma
quanto ao local de trabalho. O espaço é mais que distância e não será aniquilado pelo
desenvolvimento de novas tecnologias. A questão gira em torno da idiossincrasia de como
serão produzidas as relações e as novas configurações espaciais nas relações de trabalho.
A grande revolução ocorrida nas comunicações promoveu a criação dos ciberespaços com
a ampliação de esferas relacionais com resultados imprevisíveis. Objetivos: Estudar o
processo de transferência do local de prestação de serviços que deixa de ser dentro das
dependências do empregador para ser prestado fora deste local. Como meio de
compreender a ascensão da modernidade em torno de um momento fundante através de
concepções de territorialização a ordem jurídica criou o mecanismo do teletrabalho.
Metodologia: Diante da importância do tema será realizada uma pesquisa qualitativa
interdisciplinar, com as novas regras da reforma trabalhista que inverte a lógica do lugar
como efetivamente de encontro e do convívio das multiplicidades. Vários dispositivos da
reforma trabalhista já são praticados pelas forças produtivas. Resultados: Nesse estudo,
a abordagem marcante é a superação de um formato antigo e desgastado com forte
característica corporativista e centralizadora para um formato mais liberal, onde as relações
se desenvolvem de forma negociada respeitando-se a autonomia privada das vontades.
Conclusão: Teletrabalho é a prestação de serviços fora das dependências do empregador,
com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que não se constituam
como trabalho externo. Apoio: Mestrado GIT-UNIVALE.
geraldodesena@uol.com.br

O território da mineração em Minas Gerais como um “envirotechnical landscape”
Natália Moreira Ferreira, Iesmy Elisa Gomes Mifarreg, Haruf Salmen Espindola
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Território da mineração, envirotechnical landscape, desastre ambiental,
barragens de rejeito
Introdução: Sara B. Pritchard versa sobre “envirotechnical landscape”, uma paisagem
constituída por fatores humanos e não humanos que se integram a partir do emprego de
tecnologias. Esse conceito será usado para o estudo território da mineração, onde natureza
e cultura interagem por intermédio da tecnologia. Objetivos: Estudo da configuração do
território da mineração em Minas Gerais, com seus respectivos sistemas de objetos e
sistemas de ações (Santos, 1996), e as sub-bacia/bacias hidrográficas, com suas
populações, impactadas ou sob risco. Metodologia: Pesquisa em literatura referente à
atividade minerária, antes e depois do desastre da Samarco/Vale/BHP e documentos do
DNPM, FEAN e IBAMA, entre outras agências oficiais, tendo como referencial teórico
autores que tratam dos temas relacionados à história, natureza e tecnologia. Resultados:
O espaço é social e politicamente construído Lefebvre (1991), no qual os engenheiros
ocupam um lugar importante, como responsáveis pelo emprego das técnicas e tecnologias
construtivas, cabendo-lhes enfrentar os desafios de diferentes terrenos e apresentar as
soluções que resultam na transformação do meio físico-geográfico num “envirotechnical
landscape”. A implantação do complexo minero-metalúrgico molda uma organização
espacial particular (ordenamento territorial) sobreposta aos múltiplos territórios. Estabelece
um processo de coabitação, marcado por relações de poder, cooperação e conflito. O
desastre da Samarco/Vale/BHP, de 5 de novembro de 2015, revelou componentes
socioeconômicos que particularizam as vítimas, em sua maioria populações vulneráveis
territorialmente. Conclusão: O conceito de “envirotechnical landscape” se mostrou
operacional para o estudo do sistema territorial do complexo minero-metalúrgico, porém é
preciso combinar com o conceito de multiterritorialidade para se incluir o pluralismo e
melhor compreender os riscos e incertezas para as populações territorialmente localizadas.
Apoio: FAPEMIG, UNIVALE.
nataliamoreira.2907@outlook.com

A experimentação estética e a (re)significação do espaço urbano através do teatro.
Gilson Magno de Souza, José Luiz Cazarotto
Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE
Palavras-chave: estética, teatro, espaço urbano
Introdução: As relações que se estabelecem entre o teatro e o espaço urbano, tem
despertado grandes investigações e interesses em diversas áreas do conhecimento, como
por exemplo a Arquitetura, Filosofia, Artes e Sociologia. Na contemporaneidade, o teatro,
tem se apropriado cada vez mais de espaços não convencionais, buscando dialogar com
outros espaços da cidade, potencializando novas configurações e (re)significações de
espacialidades, promovendo deslocamentos e percepções sobre o espaço urbano e tendo
este, como palco de experiências estéticas, sociais e simbólicas. Objetivos: Compreender
as formas de apropriação do espaço urbano por grupos de teatro que têm como
característica principal em seu trabalho a não utilização de espaços convencionais,
investigar o espaço urbano enquanto elemento potencializador de experimentação estética
e analisar se há (re) significação espacial, social e simbólica do espaço urbano através das
práticas teatrais. Metodologia: pesquisa interdisciplinar tendo como revisão bibliográfica
livros e artigos. Resultado: O teatro historicamente sempre cumpriu um papel social,
estético, político e cultural. Em interface com o espaço urbano, tem potencializado novas
percepções sobre as espacialidades e temporalidades, promovendo espaços simbólicos e
de deslocamentos, espaços identitários e de pertencimento. Conclusão: As mediações
entre o teatro e o espaço urbano, tem promovido um rico debate sobre o papel e o seu lugar
na contemporaneidade, promovendo a experimentação e a (re)significação de outros
espaços não convencionais. Pode-se dizer que o espaço urbano, ao se efetivar enquanto
espaço estético, identitário, social, simbólico, ele se configura através das relações. Neste
sentido, o espaço experimentado, vivido e percebido pelo teatro estimula outras
experiências estéticas e linguagens poéticas para o fazer teatral.

Espaço sagrado e espaço simbólico na edificação da igreja São João Batista em Nova
Itueta, MG
Paulo Ricardo Lima dos Santos, Edileila Maria Leite Portes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: história das religiões, espaço sagrado e profano, arquitetura sacra.
Introdução: A sacralização de determinados espaços sempre esteve presente nas
diversas civilizações, ao longo da história. Desde o Período Paleolítico até a Modernidade,
o homem sempre buscou formas de representar e sacralizar os espaços. Desta
necessidade, a arquitetura recebeu no decorrer dos tempos, a função de formular a
construção de espaços capazes de exprimir a crença no poder e grandiosidade do Criador.
“É a idéia de que a santidade do Templo está ao abrigo de toda a corrupção terrestre, e isto
pelo fato de que o projeto arquitetônico do Templo é a obra dos deuses e, por consequência,
encontra-se muito perto dos deuses, no Céu.” (ELIADE, 1992). Objetivo: Contribuir para a
compreensão e a construção de uma arquitetura mais humanizada, que preze a interação
da obra com o espaço e com a sociedade. Metodologia: Pesquisa bibliográfica a partir do
livro Sagrado e Profano de Mirceia Eliade (1992), História social da arte e da literatura de
Arnold Hauser (1988) e Filosofia do Habitar de Martin Heidegger. In: O urbanismo: utopias
e realidades uma antologia de Francoise Choay (2003), desenvolvido para o trabalho de
conclusão de curso (TCC). Resultados: Pode ser percebido, a partir destes primeiros
estudos, que a teoria da arquitetura e do urbanismo, na passagem do Séc. XIX para o Séc.
XX, foi regida por duas fortes correntes de pensamento: a Progressista e a Culturalista.
Enquanto uma, defendida pelo arquiteto francês Le Corbusier, é guiada pela funcionalidade
da forma, a outra se volta para a interação do homem com o espaço. Tais correntes
influenciam, ainda na atualidade, a concepção dos projetos arquitetônicos e urbanísticos.
Conclusão: Para que se possa conceber uma arquitetura mais humanizada, onde o espaço
seja apropriado, territorializado, sacralizado, torna-se necessária a compreensão de como
se processa a interação entre o espaço, o indivíduo e a comunidade.
paulorl.santos@hotmail.com

O urbanismo e arquitetura a partir do século XVIII
Iaminne Rodrigues Pereira, Edileila Maria Leite Portes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: modernismo, urbanismo, arquitetura
Introdução: No século XVIII, origina-se a Revolução Industrial, cujo palco foi a Inglaterra e
posteriormente

alcança

outros

países

da

Europa

e

demais

continentes.

Consequentemente, ditou novos métodos de trabalho, de produção e de técnicas gerando,
assim, uma nova conjuntura social, política e econômica. Diante dessa perspectiva, surgiu
o Urbanismo como uma ciência atrelada à Arquitetura que trouxe novas configurações às
cidades com novas soluções arquitetônicas para amenizar o grande inchaço populacional,
que aflorava. O traçado das ruas mudou, passando a ser retilíneos e ortogonais como um
tabuleiro de xadrez - uma tentativa de racionalizar a comunicação das vias, inaugurando as
enormes artérias e estações ferroviárias.Objetivo: Analisar a importância do urbanismo
bem como o papel social da arquitetura no período moderno. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica a partir dos livros O Urbanismo de Françoise Choay (2003) e História do
Urbanismo de Jean- Louis Harouel (2004). Resultados: Surge a necessidade de planejar
ruas extensas e retas no intuito de criar uma comunicação direta com os bairros e principais
edificações. Além disso, houve a preocupação com a salubridade das cidades, atentando
para que os hospitais e cemitérios ficassem mais afastados dos centros urbanos. Foram
criados jardins e passeios públicos, sistemas de esgotos, abastecimento de água em
reservatórios, dentre outros. Conclusão: O urbanismo surgiu como uma necessidade de
remodelar as cidades com a intenção de oferecer maior qualidade de vida para a população
da Europa. Contudo, ele se torna falho em alguns aspectos, pois teve como foco apenas
os centros urbanos desconsiderando as periferias e os subúrbios, onde havia baixa
habitabilidade e salubridade e para onde foram transferidos os hospitais, cemitérios e
matadouros.Apresentou, assim, uma solução arquitetônica para época, em que o
embelezamento das cidades e a estética era restrita e privilegiava poucos.
iaminnerarq@gmail.com

A construção de novas identidades a partir da (des)construção diária promovida
pelas redes sociais
Sônia Maria Queiroz de Oliveira1, Carlos Alberto Dias2
1Universidade

Federal de Juiz de Fora – Campus GV; 2Universidade Federal de Diamantina

Palavras-chave: redes sociais, facebook, cidadania
Introdução: A popularização do acesso à internet e o desenvolvimento das redes sociais
que se expandiram e se consolidaram a partir da década de 1990 favoreceram rápida
transformação mundial no campo das comunicações. Desde a criação do ICQ (1996), do
Orkut (2004) e do Facebook (2004), novas compreensões de mundo do domínio da vida
privada passaram a ser compartilhadas. Objetivo: Esta ação de divulgar algo através deste
e de outros meios de comunicação, denominada midiatização, tem como maiores
consequências a promoção do atravessamento dos campos sociais específicos, gerador
de situações indeterminadas e experimentações correlatas (Braga, 2012). Esta ocorrência
aparentemente inocente, mas que se mostra avassaladora até mesmo para Instituições
Sociais estabelecidas, induz ao problema: De que forma postagens e compartilhamentos
de mensagens via rede social Facebook contribuem para a formação de novas identidades,
construção ou desconstrução da cidadania? Metodologia: Como referencial teórico e
metodológico, a presente reflexão se fará sob a perspectiva funcionalista, com foco nas
chamadas redes sociais (Facebook), com interface na Teoria das Representações Sociais
(TRS) de Moscovici e nos pressupostos de Zygmunt Bauman. Resultados e conclusão:
As redes sociais vigentes, e, notadamente, o Facebook, têm facilitado a publicação, a
discussão e o compartilhamento de informações em um modelo de comunicação cada vez
mais configurado pela participação. Como consequência, os atores sociais são ao mesmo
tempo produtores e consumidores de conteúdo (informações transmutadas). Este processo
de compartilhamento, em uma liquidez sem precedentes, aponta para um entendimento
distorcido da ideia nuclear das mensagens socializadas prescindindo dos princípios legais.
Pode-se dizer que as mensagens veiculadas ora contribuem para a construção de uma
nova identidade, ora para a desconstrução do conceito e da vivência da cidadania.

A falta de representatividade para crianças negras nas novelas infantis do SBT
Ana Carolina, Ademir Junior, Júlia Lavigni, Daniel Fontes, Daniella Marques Dileymárcio
Carvalho
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: representação racial, telenovelas, crianças
Introdução: De acordo com o cenário atual de novelas infantis no canal SBT, vemos que
essas tem tido um grande resultado positivo para a emissora, trazendo grandes índices de
audiência por meio das famílias tradicionais e do público infantil. A novela “Carrossel” e
“Chiquititas”, que são remakes de grandes sucessos do canal, trazem como personagens
protagonistas meninas majoritariamente brancas e poucos personagens negros, que
comumente aparecem como figuras inferiorizadas em relação aos outros personagens.
Objetivo: Identificar as influências que os programas infantis têm sobre as crianças em
relação a igualdade racial e a classes sociais. Metodologia: Com base no tema abordado,
utilizando um método de pesquisa qualitativo, foram analisadas as novelas citadas, através
de conversações registradas por adultos e crianças que assistem diariamente os programas
e questionamentos aos pais sobre o modo de vida de seus filhos a partir de tais telenovelas.
Resultados: Nas conversas feitas com os pais, pudemos ver que há uma grande
preocupação dos pais em relação aos filhos sobre a influência dessas telenovelas, mas
eles acreditam que são novelas que bem representam as famílias tradicionais e trazem
conteúdo significativo para seus filhos. Conclusão: Preocupados sobre como telenovelas
infantis podem impor um modo de vida nas crianças, criando novas gerações com
preconceitos ou não, entende-se que a mídia televisiva citada na pesquisa deve abordar os
personagens negros de forma variada, colocando mais representatividade positiva,
gerando nas crianças, principalmente negras, a ideia de igualdade e autoestima.
e-mail: anacostamg234@gmail.com

A nudez feminina entre as protagonistas de Game of Thrones
Vanrochris Helbert Vieira, Izabela Pereira Rangel
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: série, feminismo, corpo
Introdução: Game of Thrones é uma série que tem alcançado grande audiência em
diversos países do mundo, sendo a segunda mais assistida da TV estadunidense. Sua
narrativa é marcada pela presença de muitas mulheres entre os protagonistas, com papeis
fortes e importantes. Dessa forma, ela se diferencia de boa parte dos produtos midiáticos
contemporâneos, cujos heróis são predominantemente masculinos, e os corpos femininos
são frequentemente tratados de forma secundária e objetificada. Objetivos: Analisar se a
visibilidade e a relevância dada às figuras femininas em Game of Thrones gera alguma
mudança na representação do corpo e da nudez dessas personagens. Metodologia:
Revisão bibliográfica e análise de conteúdo das principais cenas de três protagonistas das
seis primeiras temporadas de Game of Thrones: Arya Stark, Danearys Targaryen e Cersei
Lannister. Resultados: As três personagens são construídas com relações muito diferentes
em relação a corpo e nudez. Danearys Targaryen é jovem e tida na série como um mulher
muito bonita. Ela tem cenas de nudez frequentes. Em algumas delas, a personagem se
encontra em situação de vulnerabilidade, mas na maioria a nudez está relacionada a
situações de poder. Cersei Lannister é uma mulher de meia-idade, viúva e mãe. Ela
aparece nua apenas uma vez, em situação de humilhação. Arya Stark é uma adolescente
tida como pouco atraente na série. Ela não tem cenas de nudez. Conclusão: As
representações de corpo e nudez em Game of Thrones são múltiplas. Percebe-se uma
exploração do corpo feminino apenas quando considerado atraente como espetáculo,
entretanto, em algumas situações, de uma maneira não convencional: tido como fonte de
poder e protagonismo.

De qual cultura estamos falando? Uma análise de conteúdo das seções culturais das
revistas Veja e Carta Capital
Michel Alves dos Santos, Luiz Filipe Ciribelli Borges
Universidade Vale do Rio Doce - Univale
Palavras-chave: cultura, revistas semanais, análise de conteúdo
Introdução: O termo “cultura” não possui um conceito delimitado e preciso. Campos do
saber, como a Sociologia e a Antropologia, são os que mais lidam com esta área do
conhecimento. Em linhas gerais, sabe-se que o termo é amplo e complexo e envolve os
mais diversos aspectos dos grupos humanos. Questões religiosas, tradições, mitos,
costumes, práticas e uma infinidade de outros aspectos que variam de uma sociedade para
outra, de um grupo social para outro. Objetivo: Identificar quais noções de cultura são
trabalhadas nas seções culturais de duas revistas semanais brasileiras. Metodologia:
Trata-se de um estudo de natureza básica, descritivo, pautado na análise documental, de
abordagem qualitativa. Realizou-se uma seleção aleatória das edições de 22 de março e 5
de abril de 2017 das revistas Veja (Editora Abril) e Carta Capital (Editora Confiança). Foram
utilizadas apenas duas publicações de cada revista, pois as noções culturais de cada uma
repetiam-se nas demais publicações. As subseções foram: “Veja Recomenda”, da Revista
Veja, e “Bravo!”, da Revista Carta Capital. Resultados: Identificou-se que, nas edições da
revista Veja, há uma predominância da cultura de massa, embora haja conteúdos que
aproximem-se de noções antropológicas e mais fundamentais da cultura. Já a revista Carta
Capital, mesmo veiculando elementos da cultura de massa, mantém visões sociais e
antropológicas, focalizando suas produções a conceitos de cultura local e regional,
enquanto a revista Veja tem seu maior foco em difundir a cultura do exterior.Conclusão:
Observaram-se divergências entre as noções de cultura de cada revista, especialmente na
abrangência dos conceitos de cultura e informações veiculadas. No entanto, ambas
aproximam-se na predominância da cultura de massa.

Epidemia mortal: jornalismo científico desvenda caminho percorrido pelo vírus ebola
Klíssia Caroline Nunes Mafra, Larissa Rodrigues de Moura, Laryssa Andrade de Castro,
Franco Dani Araújo e Pinto
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Ebola, jornalismo, jornalismo científico, vírus
Introdução: Um estudo publicado pela revista “Nature” mostrou os esforços de 93 cientistas de
53 instituições localizadas em 16 países, que analisaram 1.610 genomas do vírus ebola,
responsável pela epidemia que já levou à morte de mais de 11 mil pessoas na África Ocidental. A
análise feita pelos cientistas representa 5% dos casos conhecidos da doença entre os anos de 2013
e 2016, o que é a maior amostra já analisada para uma epidemia em humanos. Os pesquisadores
conseguiram dizer o caminho do vírus nos três países mais afetados: Guiné, Serra Leoa e Libéria.
Objetivo: Identificar características do jornalismo científico, segundo os conceitos teóricos
de Bueno (2013) e de Tuma e Spannenberg (2014). Metodologia: Seleção de uma matéria
retirada do portal G1, do programa Bem Estar, da Rede Globo, publicada no dia 12 de abril de 2016,
e leitura da pesquisa de Bueno (2013) sobre a formação do jornalista científico, e de Tuma
e Spannenberg (2014), sobre a utilização de recursos visuais no texto científico.
Resultados: A matéria analisada possui linguagem de fácil entendimento por pessoas que
não são da área científica. A partir das concepções de Bueno (2013), percebe-se que o
emissor da mensagem retratada na matéria veiculou fatores e informações de caráter
científico, para que o leitor leigo esteja em dia com o acontecimento, além de propiciar o
debate sobre o impacto da ciência na sociedade e no cotidiano das pessoas. Além disso,
recursos visuais serviram para complementar o texto e ajudar na sua assimilação.
Conclusão: A análise nos permitiu perceber características do jornalismo científico no texto
selecionado e analisado, e também melhor esclarecimento do tema.
klissiacnmafra@hotmail.com

Hora da sauna: reportagem explica método de desidratação dos lutadores de MMA
Josiane de Assis, Daniela Ingrid Nazreth Rodrigues, Gabriela Vitor Gusmão, Franco Dani
Araújo e Pinto
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: jornalismo, jornalismo científico, MMA, sauna
Introdução: Reportagem publicada no portal “Jornal Ciência” explica que os lutadores de
MMA (do inglês, Artes Marciais Mistas) passam por uma passagem final antes das lutas. A
perda de peso leva tempo e, para agilizar esse processo, alguns usam um método de
desidratação extrema do corpo em sauna. Um método que já terminou em morte, como no
caso do lutador brasileiro Leandro “Feijão” Souza, em 2013, e um mais recente, ocorrido
em 2015, que vitimou o chinês Yang Jian Bing. Objetivo: Identificar na matéria jornalística
os elementos do jornalismo científico a partir das bases teóricas de Oliveira (2010) e Tuma
e Spannenberg (2014). Metodologia: Seleção e análise da matéria publicada no site Jornal
Ciência do dia 20 de abril de 2017 e a leitura das pesquisas de Oliveira (2010) e Tuma e
Spannenberg (2014) que serviram de referencial teórico para o presente trabalho.
Resultados: A matéria explica detalhadamente o processo usado para esse tipo de
emagrecimento com linguagem simples e de fácil entendimento, que de acordo com
Oliveira (2010) seria o uso da metalinguagem feita para aproximar o público leigo. Por
exemplo, a utilização do termo “enganar o estomago” quando o jornalista se referiu à
utilização do gelo durante o processo adotado na sauna para desidratação do corpo.
Segundo Oliveira (2010, p. 44), “Quando as pessoas conseguem associar um princípio ou
uma teoria científica a alguma coisa que lhes é familiar, fica muito mais fácil a compreensão
do assunto, e a comunicação científica torna-se eficaz”. Além disso, a matéria possui
recursos visuais para atrair a atenção do leitor. Conclusão: No texto analisado foi possível
identificar diversos elementos do jornalismo científico.
josyassis@outlook.com.br

Jogos, mídia e violência: analise da cobertura dos jornais folha de são paulo e
estadão no caso da chacina de brasilândia
Elton Frederico Binda de Castro, Eliana Martins Marcolino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: jogos, violência, mídia
Introdução: As investigações policiais do caso que ficou conhecido como “chacina da
Brasilândia”,chegaram à conclusão que o jovem Marcelo Pesseghini de 13 anos, teria
assassinado seu pai, Luis Marcelo Pesseghini, 40 anos, que era sargento da Rota,
departamento especial da polícia de São Paulo, sua mãe Andreia Regina Bovo Pesseghini
de 35 anos, que era cabo da 1º companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo,
sua avó Benedita Oliveira Bovo de 65 anos, sua tia-avó Bernadete Oliveira da Silva e logo
após teria se suicidado. Muitas são as dúvidas que rondam o acontecimento desde então.
A polícia concluiu o inquérito apontando o jovem Marcelo como autor dos assassinatos que
vitimou os membros de sua família no domingo 05/08/2013. Objetivo: Analisar a relação
feita pela mídia entre jogos e a violência praticada no caso que ficou conhecido como
“Chacina da Brasilândia”. Metodologia: Análise do conteúdo dos portais online dos jornais
“Folha de São Paulo” e “Estadão”, levando em conta todo o conteúdo jornalístico publicado
desde a data do acontecimento da chacina, no dia 05/08/2013 até o dia 16/08/2013, um
raio de duas semanas após o acontecimento. Resultados: Concluiu-se que jogos de
videogame tiveram o mesmo destaque, como provável influência na vida do jovem Marcelo,
nas matérias dos dois portais online, como fato de o garoto advir de uma família de policiais
militares ou ter aprendido a manusear armas de fogo com o pai. Conclusão: Quando uma
informação nova aparece, como no decorrer do caso da chacina de Brasilândia, o
aprofundamento do tema perde para a instantaneidade, principalmente em veículos online,
o que faz com que informações como o garoto ser jogador de videogame gere uma grande
repercussão, gerando cliques e posterior lucros financeiros para o portal.

Jornalismo Sindical: disputa de hegemonia e mobilização dos trabalhadores em
sindicatos de Governador Valadares
Gilson Arão Júlio Neto, Vanrochris Helbert Vieira
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: jornalismo sindical, mobilização, categoria
Introdução: “Falar em jornalismo sindical é falar em jornalismo especializado”. (Gianotti,
2004, p. 10). Nesse sentido, para que o sindicato estabeleça uma comunicação que
dialogue com a categoria e realize a mobilização dos trabalhadores é preciso situar o
jornalismosindicaldentro de um contexto de jornalismo especializado. Objetivos: Analisar
os jornais impressos editados nos sindicatos de Governador Valadares, direcionados a
trabalhadores como meio de comunicação capaz de promover a mobilização da categoria
e contribuir para a garantia de direitos e conquistas de reivindicações da classe
trabalhadora. Compreender como acontecem os processos de comunicação na
mobilização social dos trabalhadores numa luta de categoria em Governador Valadares.
Metodologia: Será realizada uma revisão bibliográfica a cerca do tema, após a revisão,
será feita uma análise de conteúdo em dois jornais de sindicatos locais. Os critérios da
pesquisa serão qualitativos embasados nos autores estudados. Resultados: Baseando-se
na fundamentação teórica estudada, o jornal sindical impresso é um dos meios de
comunicação mais eficazes quando o objetivo é motivar a categoria a se mobilizar para
garantir direitos e conquistar benefícios, porém a linguagem utilizada sofre intervenção dos
dirigentes sindicais, o que inviabiliza o entendimento das matérias. Conclusão: Ainda em
andamento, conclui-se que o jornalismo sindical exige total desprendimento em seu fazer
diário, é um instrumento de mobilização eficaz,e o uso da linguagem simples, objetiva e
aliada aos diversos recursos gráficos podem transformar um simples jornal num grande
instrumento de mobilização.

O rompimento da barragem de Fundão e a cobertura jornalística do Diário do Rio
Doce
Ana Paula Campos Fernandes, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: análise de discurso crítica, Rio Doce, crime ambiental, diário do Rio Doce
Introdução: O dia 5 de novembro de 2015 foi marcado por um dos maiores crimes
ambientais da história do Brasil: o rompimento da barragem de Fundão da mineradora
Samarco. Em consequência, o rio Doce foi completamente poluído pelos rejeitos de minério
provenientes da barragem de Fundão, sendo Governador Valadares/MG bastante
impactada em função deste crime. Objetivos: Analisar como o rio Doce foi considerado na
cobertura jornalística do jornal local Diário do Rio Doce (DRD). Metodologia: Inicialmente,
foi realizada uma revisão bibliográfica em um viés interdisciplinar, englobando os Estudos
Territoriais, Jornalismo e Estudos Linguísticos à luz da Análise de Discurso Crítica
Faircloughiana. Posteriormente, realizou-se uma análise documental das matérias
jornalísticas do DRD no período de 5 de novembro de 2015 a 5 de novembro de 2016.
Resultados: As análises discursivas às matérias do DRD puderam demonstrar a
abordagem do rio Doce em um continuum simbólico e funcional (jurídico-político, simbólicocultural, econômico-material e natural). Os gêneros textuais jornalísticos são constituídos
de práticas discursivas, por isso, demonstrou relatos indicando a alteração da paisagem
natural do rio Doce em simbiose com o Pico da Ibituruna, fator que implica diretamente na
identidade dos valadarenses e na configuração do município. Além disso, houve discursos
relacionados à falta de água, pois o Doce é o único manancial que fornece água tratada
para os moradores valadarenses. Conclusão: O rio Doce foi apresentado com uma
imagem simbólica e funcional negativa após o rompimento da barragem de Fundão. Neste
sentido, os discursos apresentados no DRD, ao serem analisados criticamente, possuem
um papel fundamental na transformação social. Assim, cabe refletirmos sobre estes
discursos para que a sociedade civil mobilize-se para não ter que conviver novamente com
as consequências de um novo desastre ambiental. Apoio: Capes, UNIVALE.
prof.anapaulagv@gmail.com

Portal de conteúdo científico divulga descoberta de dinossauro gigante parecido com
ave: elementos do jornalismo científico
Gabriel Alves Pereira, Jean Francesco Rosso, Rhaylton Heringer Teixeira, Wagner Barcelar
Guimarães; Franco Dani Araújo e Pinto
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: fóssil, jornalismo, jornalismo científico
Introdução: Matéria publicada na editoria “Ciência e Saúde” do portal de notícias G1 revela
a descoberta de uma nova espécie de dinossauros por uma equipe de paleontólogos
canadenses. Segundo os pesquisadores, estima-se que tal espécie, em sua fase adulta,
media cerca de oito metros e pesava até 3 mil quilos. Eles acreditam que o fóssil é de cerca
de 90 milhões de anos. Objetivo: Identificar elementos do jornalismo cientifico na referida
matéria do portal G1 a partir das concepções teóricas de Tuma e Spannenberg (2014) e de
Oliveira (2010). Metodologia: Seleção e análise da matéria publicada na editoria “Ciência
e Saúde” do portal de notícias G1, edição do dia 10 de maio de 2017 e leitura dos artigos
científicos de Tuma e Spannenberg (2014) e de Oliveira (2010). Resultados: Nota-se que
o texto tem linguagem clara e objetiva ao abordar o assunto. Para a representação de
termos técnicos, faz o uso de analogias mais próximas ao entendimento do público, como
comparar o dinossauro a uma ave. Segundo Oliveira (2010), “o uso e abuso de
metalinguagem são excelente recurso para aproximar o público leigo das informações
científicas”. Também são utilizados infográficos para auxiliar o espectador a absorver as
informações, conforme ressalta Tuma e Spannenberg (2014), para quem “não só por
trabalhar com assuntos ‘invisíveis’ que precisam ser tornados ‘visíveis’, principalmente por
isso, o científico necessita de recursos imagéticos”. Conclusão: A análise nos permitiu
verificar que a matéria apresenta elementos característicos do jornalismo científico.
gabriel.alvesspereira@hotmail.com

Reality Show e a influência da relação familiar do indivíduo para com as mídias
sociais
Priscila Soares da Silva, Georgia Barros, João Pedro, Melissa Colodetti, Melissa Gripp
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chaves: família, influência, mídia televisão.
Introdução: A personalidade dos indivíduos é criada através do meio familiar que este é
inserido, ao mesmo tempo as pessoas em gerais são influenciadas pelos programas de
reality show que assistem, tendo como consequência disso a interinfluencia de ambos,
enquanto as mídias abrangem aquilo que a sociedade se interessa em ver, também alienam
parte da população que se insere no senso comum. Objetivo: Identificar na mídia televisiva
a influência sob o meio familiar. Como os programas de reality show exercem essa
interferência nos indivíduos que repassam o comportamento para dentro de casa, na
tentativa de se adequar ao que passado na televisão. E como as pessoas levam as
informações aprendidas com a família para as diversas relações midiáticas, como debates
e manifestações de opiniões. Metodologia: Estudos direcionados a artigos científicos,
pesquisas sobre o reality show “Troca de família” da emissora de TV, o SBT, duas teorias
do livro didático (Teoria da comunicação e jornalismo, 2010), sendo elas Dominação pela
(in) visibilidade e Dominação pelo sentido. Resultados: A família exerce influência sobre
as relações midiáticas e o que tratado nessas, enquanto os indivíduos também são
influenciados pelas mídias e pelos programas televisivos que a TV retrata. Conclusão:
Sendo assim, conclui-se que há uma interinfluencia entre os programas televisivos, mídia
social e a interação no meio familiar que os indivíduos estão diretamente inseridos.
priscilasoares23@hotmail.com

Reportagem científica revela descoberta de vírus gigante na Áustria: elementos do
jornalismo científico
Warley Pereira Sobrinho, Pablo Amaral Mendonça, Priscylla Rodrigues da Silva, Vanusa
Alves da Silva, Franco Dani Araújo e Pinto
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: esgoto, jornalismo, jornalismo científico, vírus
Introdução: Cientistas revelam evidências da existência de um vírus gigante na Áustria.
As informações são da revista científica Science, em sua edição de 6 de abril de 2017. A
descoberta desse vírus gigante se deu na estação de tratamento de esgoto Klosterneuburg,
no leste da Áustria. Segundo os cientistas ouvidos pela reportagem, esses novos seres se
destacam, pois seu genoma é mais semelhante aos das células do que qualquer outro tipo
de vírus. Ainda de acordo com a publicação, as células conseguem juntar proteínas de vinte
tipos de aminoácidos. Outros vírus gigantes, descobertos em 2003, juntam genes para sete
variedades de enzimas. O estudo, segundo a reportagem, chamou a atenção da
comunidade acadêmica por se tratar de um novo elemento que pode explicar o processo
evolutivo da humanidade. Objetivo: Identificar na matéria elementos do jornalismo
científico, com base em fundamentação teórica de Tuma e Spannenberg (2014).
Metodologia: Seleção da matéria publicada na revista Science, e divulgada no portal G1,
e leitura da pesquisa de Tuma e Spannenberg (2014). Resultados: O tema abordado na
matéria trata de um assunto de sumo interesse da área científica, mas pode não parecer
tão importante para o público em geral. Porém, o uso de termos mais populares, como
“novo vírus gigante” e, principalmente, o emprego de imagens, como a que compara o
tamanho de um vírus comum com um “gigante”, facilitam a compreensão do tema, como
afirmam Tuma e Spannenberg (2014). Conclusão: Após análise do texto, foi possível
identificar elementos do jornalismo científico, principalmente no que diz respeito à utilização
de recursos visuais para melhor compreensão do tema.
wpsobrinho@ymail.com

Responsabilidade social nas campanhas publicitárias contemporâneas: o caso Skol
Vanrochris Helbert Vieira
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: publicidade, inclusão, politicamente correto
Introdução: O avanço na organização de demandas por parte de movimentos sociais,
como o feminismo, o movimento negro e o LGBT, têm gerado impacto na representação
midiática desses grupos. As críticas que vem sendo apresentadas por eles vão desde a
sub-representação até a representação estereotipada. No caso das propagandas de
cerveja,

historicamente,

no

país,

as mulheres

são

apresentadas

de

maneira

hipersexualizada e objetificada. Objetivos: Analisar como a Skol tem se apropriado da
demanda por maior e melhor representatividade de minorias para reposicionamento de sua
marca no mercado. Metodologia: Revisão bibliográfica e análise de conteúdo de três
comercias da Skol veiculados entre os anos de 2016 e 2017, dois da campanha Redondo
é sair do seu quadrado e um da campanha Viva a Diferença!. Resultados: É perceptível
em todos os comerciais a preocupação com a inclusão de atores negros. Também percebese a utilização de atores orientais, idosos, gordos, com deficiência e de uma atriz com
vitiligo. Para garantir essa diversidade, os comerciais são construídos com uma narrativa
fluida, que traz flashes de inúmeras pessoas em diversas situações, o que permite a
utilização de um grande número de atores com diferentes características físicas.
Conclusão: A Skol tem se destacado como a primeira grande marca de cerveja brasileira
a abraçar a diversidade e a inclusão em suas campanhas, agregando novos valores à
marca e reposicionando-se junto ao público. Em frente a uma nova realidade social que
vigia e critica posicionamentos considerados machistas, racistas, homofóbicos, etc., a Skol
não apenas acata essas demandas como as usa como bandeira para construção da
imagem de uma empresa moderna e engajada.

Uma imagem vale mais que mil palavras
Sônia Maria Queiroz de Oliveira, Carlos Alberto Dias
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares; Universidade
Federal de Diamantina
Palavras-chave: Facebook, Cidadania Comunicativa, Emoji.
Introdução: A popularização do acesso à internet e o desenvolvimento das redes sociais
consolidaram-se a partir da década de 1990, favorecendo rápida transformação mundial no
campo das comunicações. Desde a criação da rede social Facebook, em 2004, novas
compreensões de mundo passaram a ser compartilhadas. Objetivo: Analisar a partir de
observações empíricas no Facebook da ASUGOV-GV (Associação dos Surdos de
Governador Valadares), postagens de emojis (palavra de origem japonesa, composta pela
junção de elementos visuais e letras, considerado um pictograma ou ideograma, ou seja,
uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa), entre janeiro e julho
de 2017, passíveis de provocações entorno das apropriações para com os atributos da
cidadania comunicativa. Metodologia: A presente reflexão se fará sob a perspectiva do
método

funcionalista

(LAKATOS,

MARCONI,

2010;

FRAGOSO,

2011).

Resultados/Conclusão: Dos três emojis mais postados (“curtir”, “amar”, “bater palmas”),
num total de 932 ocorrências dos 953 quantificados, pode-se afirmar que foram adequadas
ou pertinentes, isto é, pertinentes ao conteúdo e ao objetivo da resposta para com a
postagem. Lexicalmente, “curtir”, “amar” e “bater palmas” são palavras indicativas de um
ato, de vontade, individual, via de regra, das afeições em geral. A inteligibilidade da
mensagem nestas palavras, representadas na simbologia dos emojis, estão nucleadas no
sentido de concordar, aprovar, ancoradas nas representações sociais das quais emergem.
Nestas postagens ocorridas entre janeiro e julho de 2017, como atos de manifestações
interativos para com a cidadania comunicativa, apontou-se para apropriações destes
atributos.
oqms@hotmail.com

Agrotóxicos: uma discussão sobre sua utilização frente a outras alternativas
Amanda Gomes Silva, Renata Bernardes Faria Campos
Palavras-chave: agrotóxicos, ambiente, economia
Introdução: A utilização dos agrotóxicos teve início a partir da 2ª guerra mundial e desde
então no Brasil, como outros países, passou-se a fazer uso desenfreado de venenos
agrícolas sem pensar nos futuros danos causados à saúde dos indivíduos e ao meio
ambiente. Objetivo: Identificar e discutir os motivos da persistência do amplo consumo de
agrotóxicos no Brasil sendo que sabidamente há outras alternativas. Metodologia: Trata
de revisão bibliografia a respeito do assunto. Resultados: O principal motivo encontrado
na revisão bibliográfica que compuseram este estudo é o “desenvolvimento econômico do
país”. Sobre os agrotóxicos existem dois seguimentos: de um lado, fabricantes, produtores
de monocultura e governos (com o discurso da produção em grande escala para a
população mundial), do outro, a sociedade, e indivíduos (com o discurso de consequências
destrutivas quanto às questões ambientais e saúde da sociedade). Conclusão: O Brasil se
tornou um grande consumidor de agrotóxicos, seja por incentivos governamentais e/ou por
propaganda, e isso trouxe um “avanço” na economia as custas de um desequilíbrio
biológico terrível, que afetou e afeta o meio ambiente e os indivíduos. A explicação para
esse uso ainda ser tão difundido apesar de tantas alternativas (como o MIP, por exemplo),
já existentes é o produtor ainda não ter a ciência de que sem a utilização de tanto veneno
e a utilização correta de outras práticas de manejo, podem ser muito mais rentáveis e
degradar menos os recursos naturais. Cabe então a movimentação do poder público para
contabilizar os custos elevadíssimos do modus operandi atual e incentivarem a difusão ao
uso de tecnologias alternativas aos agrotóxicos. Apoio: UNIVALE.

A importância da análise do solo para recuperação de pastagens degradadas
Wagner Moreira de Oliveira, Amanda Gomes Silva, Wellington Nei Sérgio Teixeira, Juliano
Groppo
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: análise do solo, correção do solo, pastagens degradadas
Introdução: O presente trabalho traz uma discussão sobre a visão da degradação das
pastagens, queusufruiu da fertilidade natural do solo, devido ao alto teor de matéria
orgânica no solo de áreas recém desmatadas. Porém nas ultimas décadas estes solos não
receberam o devido valor, e foram perdendo a sua fertilidade. Objetivo: É de fundamental
importância criar um meio de incentivo e informaçãoaos pecuaristas que a recuperação das
pastagens é uma prática economicamente viável, e tudo começa com a análise do solo.
Metodologia: Não é toda pastagem degradada que pode ser recuperada, já que em muitos
casos a densidade populacional da forrageira está tão ruim que não existe número
suficiente de plantas para restabelecer a pastagem. Avaliar a população de plantas
forrageiras para definir se é possível recuperar a pastagem. Coletar o solo, para analisar a
fertilidade e necessidade de correção do solo. Introduzir uma fertilização corretiva , e
adubação de manutenção. Resultado: Levando-se em consideração esses aspectos,
procurar informar aos produtores rurais e mostrar que o investimento nas pastagens tem
retorno, se feita adequadamente e com técnicos da área, e é um investimento a longo prazo
pensando na sustentabilidade e no meio ambiente. Conclusão: Com a pastagem
recuperada e bem manejada o solo apresenta maior fertilidade, melhor aproveitamento da
água, evitando a possibilidade de compactação e erosão do solo além de dificultar a
infestação por plantas daninhas. Uma vez recuperada, a pastagem submetida a manejo
adequado tanto da planta quanto do solo, pode persistir durante décadas, sem necessidade
de reforma.
w_m_o@live.com

Comportamento da Palma Forrageira (Opuntia fícus-indica (L.) Mill) nas condições
edafoclimáticas do Vale do Rio Doce
Wagner Moreira de Oliveira, Wellington Nei Sérgio Teixeira, Marcus Vinícius de Carvalho
Souza, Arthur Jósé Mendes Pamponet
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: alimentação animal, bovinocultura, Cactácea
Introdução: A principal atividade econômica na região do Vale do Rio Doce representa a
bovinocultura de corte e leite. Neste sentido, se faz necessário introduzir novas tecnologias
para garantir melhores índices de produtividade. Uma ótima alternativa, refere-se ao cultivo
da palma forrageira, uma vez que esta espécie vegetal possui baixa necessidade hídrica,
fato este, que potencializa a possibilidade de cultivo na região do Vale do Rio Doce. Devido
os efeitos das mudanças climáticas, inclusive na região de Governador Valadares, onde as
condições atmosféricas são análogas ao clima semi-árido em algumas épocas do ano se
faz imprescindível o cultivo de espécies que possam garantir a disponibilidade de água,
massa verde e seca para os rebanhos por todo o ano. Objetivo: Avaliar o desempenho da
Palma Forrageira (O. ficus-indica e N. cochenillifera) nas condições edafoclimáticas do
Leste de Minas. Metodologia: O experimento de observação vai ser implantado na fazenda
Paraiso Iluminado, situada na zona rural do município de Governador Valadares-MG. Após
análise do solo, ocorrerá a pratica da calagem e adubação de plantio com o uso do NPK
necessário.Serão avaliadas as fases fenológicas da planta (em número de dias) e dados
biométricos (altura, número de folhas, número de flores e frutos por folha). Para tanto, serão
selecionadas 25 plantas distribuídas aleatoriamente na área experimental, para a coleta
dos dados. Os resultados serão analisados através da estatística descritiva (média,
coeficiente de variação, desvio padrão, máximo e mínimo). Resultados: A forrageira
conclui seu ciclo de produção com dados biométricos que satisfazem altas produtividades,
possuindo comportamento fenológico similar ao observado em regiões semi-árida.
Conclusão: O trabalho apresentará os seus resultados no 16° Simpósio de Pesquisa e
Iniciação Científica da UNIVALE.w_m_o@live.com

Índice salino do adubo na cultura do feijão
Wellington Nei Sergio Teixeira, Wagner Moreira Oliveira, Marcus Vinicius de Carvalho
Souza, Arthur Jose Mendes Pamponet
Universidade Vale do Rio Doce-UNIVALE
Palavras-chave: salinidade, fertilizantes, adubo
Introdução: Os adubos que também são conhecidos como fertilizantes, são produtos de
origem orgânica ou sintética usados para fornecer nutrientes as plantas, nutrientes estes
que estão em falta no solo a ser cultivado e serão necessários para a cultura a ser
implantada com finalidade de melhorar a produção. O adubo mineral possui várias
composições de nutrientes e o uso de determinadas composições serão de acordo com a
necessidade da cultura e disponibilidade no solo, este identificado mediante análise física
e química do solo. Alguns destes nutrientes possuem maior ou menor teor salino, e que se
usado de forma incorreta pode prejudicar e não favorecer o desenvolvimento da
cultura.Objetivo: Demonstrar como os fertilizantes prejudicam o desenvolvimento da
cultura se utilizado de forma incorreta, causando prejuízos ao produtor, sejam eles pelos
gastos desnecessários com insumos ou até mesmo na perda da produção. Metodologia:
Usamos 06 diferentes formas de introduzir o adubo no solo e em três áreas repetindo
mesmos tratos, porém alternando a linha de plantio identificadas de A a F e linhas nas
extremidades sem o uso de adubo, denominadas linhas T(testemunho). Linhas de 3m de
comprimento com espaçamento entre linhas de 0.50 e 0,10cm entre plantas, em um total
de 30 sementes por linha e adubo 20- 5-20 3 “60 Grs”(adubo NPK) por metro linear.
Resultado: Observamos o efeito salino do adubo na cultura do feijão, as linhas “F”
apresentaram o pior resultado e neste cenário o adubo foi aplicado junto a semente,
seguido da linha “D” com segundo pior resultado. As linhas que apresentaram melhores
resultados foram as “B” e “C”. Conclusão: Nas linhas em que o adubo ficou junto a semente
ou na direção do seu desenvolvimento, apresentaram piores resultados, já as que tiveram
o adubo colocado ao lado ou 5cm abaixo da semente, apresentaram os melhores
resultados comprovando que as recomendações técnicas e plantadeiras mecanizadas
existentes hoje no mercado são as mais eficientes.

Latência e desempenho de leitões desmamados aos 20 e 34 dias de idade submetidos
ao labirinto tipo cruzeta
Luana da Silva Batista, Valdir Ribeiro Júnior, Aloízio Soares Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: desmame precoce, etologia, suinocultura
Introdução: Através da observação do comportamento animal é possível avaliar o estado
deste em relação ao seu ambiente, e isso, pode ajudar ao ser humano promover o bemestar animal com consequente ganhos econômicos. Objetivos: Foi realizado um ensaio
para avaliar se desmame de leitões em diferentes idades influencia na latência e
desempenho de leitões em labirinto tipo cruzeta com parede de madeirite. Metodologia:
Foram utilizados 60 leitões camborough (machos castrados e fêmeas) distribuídos em
delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema de parcelas repetidas no
tempo com dois tratamentos e 30 repetições com uma unidade experimental. Leitões do
tratamento 1 foram desmamados aos 20 dias de idade e animais do tratamento 2 foram
desmamados aos 34 dias de idade. Todos os leitões foram levados ao labirinto aos 21, 22,
35, 36, 49 e 50 dias de idade onde foi observado o comportamento de latência, ou seja,
tempo de permanência no labirinto tipo cruzeta com parede de madeirite. Resultados:
Leitões de ambos tratamentos nas primeiras vezes que foram levados ao labirinto
permaneceram menos tempo na cruzeta. Leitões desmamados aos 34 dias de idade
apresentaram melhor tempo em encontrar a saída quando comparados com os
desmamados aos 20 dias, quando foram levados ao labirinto na 3°, 4°, 5° e 6° experiência.
Leitões desmamados aos 34 dias de idade apresentaram melhor desempenho quando
comparados com os desmamados aos 20 dias de idade. Conclusão: Concluiu-se que os
leitões desmamados mais cedo tiveram medo e dificuldade de lidar com situações novas e
que o desmame precoce prejudica na memória e aprendizado dos leitões, comprometendo
ainda saúde psicológica, física e fisiológica.

Plantio de mogno africano (Khaya senegalensis) no município de Coroaci-MG
Raul Filipe Martins, Arthur José Mendes Pamponet
Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio da Universidade Vale do Rio Doce UNIVALE
Palavras-chave: silvicultura, uso alternativo do solo, integração silvipastoril
Introdução: A Silvicultura é um ramo do agronegócio, que pode ser compreendida como
uma “poupança verde”, sendo o mogno africano uma espécie com elevado potencial
produtivo e de rentabilidade. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi demostrar a
viabilidade de implantação de mogno africano nas condições edafoclimáticas de CoroaciMG. Metodologia: O plantio ocorreu em 18/01/2017, na fazenda São Jorge, município de
Coroaci-MG. Foi utilizada uma área de um hectare de pastagem de braquiária degradada,
com declividade média de 25%, com solo de textura franco-argilosa e precipitação anual de
1.113,80 mm. A espécie utilizada foi o mogno africano (Khaya senegalensis) da família
Meliaceae, com espaçamento 3,0 x 2,5 metros, totalizando 1.333 plantas por hectare. Antes
do plantio, procedeu-se o uso de formicida granular (na dose 10 g m-2) e aplicação de
glifosato na dose 5,0 litros por hectare. A fertilidade solo foi corrigida com aplicação de 90
g de calcário dolomítico por cova, seguida de adubação de plantio com 100 g da fórmula
NPK 04-14-08 por cova e 600 ml de hidrogel por cova. As mudas apresentavam 35 cm de
altura, 5 folhas e caule de 4,5 mm de diâmetro, aclimatadas para plantio. Os tratos culturais
pós-plantio foram o coroamento de 1,5 metros de raio, adubação de cobertura na dose de
100 g de NPK 20-05-20 por cova, seguido de monitoramento de pragas e doenças.
Resultados: O replantio ocorreu, 28 dias após o plantio (DAP), representando 8,17% do
estande de plantas. Contudo, 194 DAP, as plantas apresentaram altura média de 80 cm,
com cerca 20 folhas e bom vigor. Tais aspectos morfológicos resultaram da regularidade
das chuvas devido ao acúmulo de 181,58 mm até 31/07/2017, resultando na ausência de
mortalidade após o replantio. Conclusão: O plantio piloto de mogno africano em Coaraci
encontra em pleno desenvolvimento, sendo os próximos seis meses decisivos para a
sobrevivência das 1.333 plantas por hectare.
raulagromartins@gmail.com e arthurpamponet@univale.br

Qualidade microbiológica de leite cru produzido no município de Galileia
Amanda Adir de Oliveira Serafim, Thais Silveira Pereira, Eloisa Helena Medeiros Cunha
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: leite Cru, microrganismos, qualidade
Introdução: O leite é um ótimo meio de cultura para o crescimento de microrganismos que
podem contaminar o homem através da ingestão de leite cru, influenciar no tipo de
processamento a ser utilizado e interferir na qualidade deste produto e seus derivados. A
má qualidade do leite cru está relacionada a fatores como baixa higienização na ordenha,
deficiência no manejo, alto índice de mastite, falta de manutenção adequada nos
equipamentos utilizados como baldes, peneiras, latões e máquinas de ordenha mecânica.
Objetivo: Avaliar a qualidade microbiológica do leite cru em quatro propriedades rurais do
município de Galileia/MG. Metodologia: Foram coletadas quatro amostras de leite cru “tipo
C” de taques de expansão coletivo, tanque individual, latão e direto do teto da vaca de
propriedades localizadas no distrito de Santa Cruz de Galileia. Realizaram-se análises
quanto aos níveis de contaminação por Coliformes totais e fecais, Staphylococcus aureus
e Salmonella ssp. Os dados foram comparados aos padrões estabelecidos na Instrução
Normativa n° 51 e n° 62. Resultados: Os leites coletados de três propriedades continham
cepas de Staphylococcus aureus e Coliforme total e fecal. Conclusão: Medidas de
educação e treinamento quanto aos procedimentos de obtenção higiênica do leite, higiene
dos equipamentos de ordenha, correta implantação e execução de programa de controle
de mastite e do sistema de refrigeração da matéria-prima pós-ordenha precisam ser
adotadas visando à melhoria da qualidade do leite cru. Apoio: UNIVALE, UFJF.

Secagem de amostras de solo: ar livre ou estufa?
Amanda Gomes Silva, Wagner Moreira de Oliveira, Terezinha Aparecida Gomes, Maykon
Dias Cezário
Palavras-chave: análise química, estufa, secagem de amostras
Introdução: Para se cuidar de um solo, é preciso conhecê-lo quimicamente. Dos métodos
de avaliação da fertilidade do solo, a análise química se destaca. Liebig, há mais de cem
anos, já fazia uso desse método. Uma grande questão é se a secagem de amostras úmidas
para análise química, na estufa, pode fazer diferença nos níveis com relação a secagem
dessas amostras ao ar livre. Segundo J.C., Chitolina (1989), a secagem de amostras em
laboratórios em estufas à 60°C era uma atividade que poderia alterar os níveis dos
elementos. Objetivo: Avaliar a interferência da temperatura elevada (T= °C) e a secagem
de amostras de solo na estufa e ao ar livre, relacionando os resultados para observar uma
possível diferença dos níveis dos nutrientes nos dois métodos. Metodologia: Para se obter
um resultado confiável, foram escolhidas amostras de áreas distintas (cidades e culturas
diferentes), e analisadas no Laboratório de Solos da Univale. Resultados: Ocorreram
alterações entre os índices avaliados nos diferentes tipos de tratamentos. As variáveis que
apresentaram maior oscilação foram o Al que passou de 0,178 cmolc/dm³(valor médio) para
0,318 cmolc/dm³, e a M.O. que de 4,126 dag/Kg(valor médio) passou para 3,808 dag/KgOs
resultados encontrados divergem da literatura em especial no que tange pH e P.
Conclusão: Existem alterações, porém, é necessário um maior número de testes, com
análise estatística, para se afirmar com propriedade se há interferência significativa da
secagem nos resultados finais. A obtenção deste resultado será de fundamental
importância para laboratórios, uma vez que o tempo será otimizado se a secagem feita na
estufa não alterar significativamente os parâmetros mensurados. Apoio: Laboratório de
Solos/UNIVALE.

Vocalização e desempenho de leitões desmamados em diferentes idades submetidos
ao labirinto tipo cruzeta
Luana da Silva Batista, Alícia Zem Fraga, Maykelly da Silva Gomes
UNIVALE
Palavras-chave: Desmame precoce, etologia, suinocultura
Introdução: Tem sido crescente o interesse pelo estudo do comportamento dos suínos,
pois através desta ferramenta pode se entender as demandas destes, facilitando o manejo
e adequação das instalações. Objetivos: Foi realizado um ensaio para avaliar se desmame
de leitões em diferentes idades influencia no comportamento de vocalização e desempenho
de leitões em labirinto tipo cruzeta com parede de madeirite. Metodologia: Foram utilizados
60 leitões camborough (machos castrados e fêmeas) distribuídos em delineamento
experimental inteiramente casualizado em esquema de parcelas repetidas no tempo com
dois tratamentos e 30 repetições com uma unidade experimental. Leitões do tratamento 1
foram desmamados aos 12 dias de idade e leitões do tratamento 2 foram desmamados aos
33 dias de idade. Todos os leitões foram levados ao labirinto tipo cruzeta aos 13, 14, 34,
35, 50 e 51 dias de idade onde foi observado o comportamento de vocalizar.Resultados:
Leitões desmamados aos 33 dias de idade apresentaram melhor desempenho quando
comparados aos animais desmamados aos 12 dias de idade. A vocalização é intensa pós
desmame, leitões desmamados aos 12 dias vocalizaram por mais tempo que leitões
desmamados aos 33 dias ao serem levados à cruzeta aos 13, 50 e 51 dias de idade com
diferença estatística pelo teste de Kruskall-Wallis. Conclusão: Concluiu-se que os leitões
desmamados precocemente tiveram medo, demonstrando dificuldades em lidar com
ambientes e situações adversas, além de apresentarem desempenho inferior, gerando
assim prejuízos econômicos.

Análise da qualidade dos tratamentos endodônticos quanto aos quesitos; limite
apical, conicidade e homogeneidade das obturações dos sistemas de canais
radiculares
Mauro Irineu Antunes Ferreira, Gustavo Henrique Furtado Theodoro, Pedro Afonso
Rodrigues Vargas, Paulo Roberto de Souza Viana
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chaves: tratamento endodôntico, obturação endodôntica, conicidade, limite de
instrumentação, homogeneidade
Introdução: A qualidade dos tratamentos endodônticos pode ser verificada por meio de
radiografias periapicais observando-se alguns fatores essenciais, tais como; limite apical,
conicidade e homogeneidade das obturações dos sistemas de canais radiculares.
Objetivo: o presente trabalho tem como objetivo uma revisão da literatura sobre a avaliação
radiográfica da qualidade e sucesso do tratamento endodôntico quanto aos quesitos; limite
apical, conicidade e homogeneidade das obturações dos sistemas de canais radiculares.
Metodologia: revisão da literatura em periódicos nacionais e internacionais publicados
entre os anos de 2010 e 2017. Foram observados dados sobre limite apical de obturação
entre 0 a 2 mm do ápice radiográfico, a homogeneidade da obturação quanto à presença
de bolhas ou espaços na massa obturadora e paredes do canal, bem como a conicidade
cônico progressiva no sentido ápice coroa. Resultados: Os artigos pesquisados, em um
total de 9 artigos, nos mostraram que os três quesitos executados em excelência, o índice
de sucesso no tratamento endodôntico atinge um percentual de 90%. Entretanto, quando
algum desses fatores é falho, o índice de sucesso pode ser em torno de 54%. Conclusão:
de acordo com os dados coletados na literatura pode-se concluir que é importante a
observância do cirurgião dentista quanto aos quesitos pesquisados; limite apical,
conicidade e homogeneidade das obturações, priorizando atenção máxima às suas
características de execução, pois quando esses fatores, em conjunto, são realizados em
excelência a terapia endodôntica apresenta uma maior possibilidade de sucesso.
mauroantunes.921@gmail.com

Assistência odontológica voltada ao idoso: uma necessidade atual
Thassya Abrantes de Oliveira, Maria Alice Balbino de Carvalho, Romero Meireles Brandão,
Suely Maria Rodrigues, Marileny Boechat Frauches Brandão
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: assistência odontológica para idosos, odontologia geriátrica, saúde bucal
Introdução: É notório que apesar dos avanços no sistema de atenção á saúde bucal, sua
manutenção ainda é um desafio para a população idosa devido as distintas dificuldades
desses indivíduos em acessar clinicas odontológicas, principalmente, na rede pública de
saúde. Assim, uma maior atenção odontológica nos serviços de saúde e universidades
seria necessária para assegurar uma adequada saúde bucal e melhor qualidade de vida
durante a velhice. Objetivo: Ressaltar a importância da assistência odontológica ao idoso,
considerando a diversidade e complexidade deste indivíduo. Metodologia: Trata-se de um
estudo de revisão bibliográfica, realizado por meio da análise de artigos indexados nas
bases de dados LILACS e SciELO. Os descritores utilizados foram assistência odontológica
para idosos, odontologia geriátrica e saúde bucal. Seguindo os critérios de
inclusão/exclusão, os artigos deveriam estar disponíveis nas bases de dados indicadas
acima, na íntegra, na língua portuguesa e publicados entre os anos 2000 e 2016, além de
serem ligados ao elemento de estudo. Resultados: No total foram encontrados 39 artigos
e apenas 20 foram selecionados. Na base de dados Scielo foram encontrados 16 artigos
relacionados aos descritores citados e 11 atendiam aos critérios de inclusão deste estudo.
Na base de dados LILACS identificou-se um total de 23 artigos e 11 correspondiam aos
critérios de inclusão. Destes, 2 pertenciam a base de dados Scielo, portanto, 9 artigos foram
utilizados. Observou-se que a maior parte dos idosos estavam satisfeitos com a assistência
odontológica oferecida nos serviços públicos de saúde e em universidades, apesar da
literatura consultada relatar algumas falhas no sistema, como a falta de planejamento
adequado. Conclusão: Apesar dos avanços das garantias legais no Sistema Único de
Saúde, é preciso aprimorar programas por meio de Políticas Públicas voltadas a atenção
odontológica ao idoso, adequando melhor planejamento e diminuindo, assim, falhas no
sistema, para garantir manutenção e tratamento apropriado, viabilizando a saúde bucal
desses indivíduos. Apoio: BICFAPEMIG/UNIVALE thassyabrantes@hotmail.com

Idosos atendidos na estratégia de saúde da família: indicadores e utilização dos
serviços de saúde
Jorge Nícolas Ferreira Coelho, Omar de Azevedo Ferreira, Marileny Boechat Frauches,
Suely Maria Rodrigues .
Palavras-chaves: estratégia de saúde da família, indicadores de saúde, utilização dos
serviços de Saúde.
Introdução: Nos últimos anos observa-se, que o número de idosos tem aumentado
significantemente em relação aos outros grupos etários. Consequentemente ocasionando
maior demanda ao Sistema Único de Saúde para atender esta população.Objetivo:
Identificar os indicadores e a utilização dos serviços de saúde entre idosos atendidos na
Estratégia de Saúde da Família (ESF) na zona urbana do município de Governador
Valadares. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa observacional, descritiva, de corte
transversal, que utiliza uma abordagem quantitativa. Participaram indivíduos de 60 anos ou
mais, de ambos os sexos, fisicamente independentes e com função cognitiva preservada
para responder ao questionário. Para a coleta dos dados foi utilizado um inventário
sociodemográfico que buscou identificar os indicadores de saúde e a utilização dos serviços
de saúde. As variáveis incluídas são: idade, sexo, situação conjugal, renda mensal
individual e familiar, escolaridade, vivência familiar, número de consultas médicas
realizadas na ESF (nos últimos seis meses), número de doenças referidas (nos últimos seis
meses), número de medicamentos utilizados diariamente (nos últimos seis meses). A
análise dos dados foi realizada por meio do software SPHINX. Resultados: Observou-se
que a maioria dos entrevistados (64%) eram do sexo feminino. Em relação a moradia 93,7%
vivem com esposa (o) ou filhos, a maioria (67,3%) vive com renda mensal da aposentadoria
e recebem apenas um salário mínimo. Quanto ao nível de escolaridade 81% possuem até
seis anos de estudo. Nos últimos seis meses foram relatados pelos idosos que 51,8%
realizaram de 1 a 3 consultas. Quanto ao uso diário de medicamento 63,6% utilizam de 1 a
3 remédios por dia. Em 79,9% dos idosos foram diagnosticados com 1 a 3 enfermidades.
Conclusão: Conclui-se que a população idosa estudada é constituída na maioria por
mulheres, com baixo nível de renda e escolaridade. Possuem de 1 a 3 enfermidades,
consomem de 1 a 3 medicamentos por dia. jorgenicolasfc@hotmail.com

Retratamento endodôntico, fatores que podem levar novamente ao insucesso
Lucas Armando Machado, Bruna Lage, Laricy Dias, Lorene Dornelas Moreira, Paulo
Roberto de Souza Viana
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: retratamento endodôntico, endodontia, reintervenção, instrumentação
endodôntica
Introdução: O retratamento endodôntico é um procedimento odontológico realizado em um
elemento dental que já foi submetido a um tratamento de canal prévio definitivo. Inúmeras
são as causas que levam o cirurgião dentista à reintervenção. O procedimento quando bem
planejado e executado tem um percentual alto de sucesso, entretanto alguns fatores
quando não observados e seguidos levam novamente ao insucesso. Objetivo: o presente
trabalho tem como objetivo uma revisão de literatura sobre as causas que podem levar o
retratamento endodôntico ao insucesso. Metodologia: revisão de literatura em periódicos
completos, nacionais e internacionais publicados entre os anos de 2010 a 2017. Serão
relatadas as principais causas que levam a reintervenção endodôntica ao insucesso, tais
como; imperícia e despreparo do cirurgião dentista para manejo do procedimento,
calcificações pulpares, diversidade anatômica dos sistemas de canais radiculares,
presença de instrumento fraturado no conduto radicular, não restauração definitiva de
elemento dental, dentre outras. Resultados: Dentre os artigos pesquisados, em um total
de 8 artigos, as informações mostraram que o principal fator responsável pela falha no
retratamento é a imperícia do cirurgião dentista em contornar situações adversas, que
levaram o primeiro tratamento à falha. Conclusão: de acordo com os dados coletados na
literatura, pode-se concluir que o sucesso do retratamento endodôntico depende, na grande
maioria dos casos, da habilidade e treinamento do profissional diante da complexidade de
tais procedimentos. Fato que mostra a necessidade de um maior treinamento e aprendizado
dos cirurgiões dentistas.
falecomlucasarmando@hotmail.com

Saúde bucal de idosos atendidos no sistema único de saúde: dados parciais
Jorge Nícolas Ferreira Coelho, Omar de Azevedo Ferreira, Marileny Boechat Frauches,
Suely Maria Rodrigues
Palavras-chave: saúde bucal, Sistema Único de Saúde, odontogeriatria
Introdução: Atualmente observa-se que os números de idosos na população brasileira
veem aumentando, devido aos avanços tecnológicos que consequentemente melhoraram
a qualidade de vida. Objetivo: Conhecer condição de saúde bucal de idosos usuários da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) localizada na zona urbana do município de
Governador Valadares. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de abordagem
quantitativa realizada com idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, fisicamente
independentes e com função cognitiva preservada para responder aos instrumentos que
serão utilizados na pesquisa, usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do
município de Governador Valadares. Na coleta foi utilizado um questionário sócio
demográfico, com a finalidade de identificar as variáveis idade, sexo, situação conjugal,
renda mensal individual e familiar, escolaridade; e um exame epidemiológico da cavidade
bucal que busca avaliar os tipos de próteses utilizadas, condição de higiene da cavidade
bucal e condição da mucosa bucal. Resultados: participaram 110 idosos, sendo a maioria
dos entrevistados (64%) do sexo feminino. Em relação às características sócias
demográficas, 81% declararam ter de um a seis anos de estudo, 80% são aposentados e
81% recebem um salário mínimo. Em relação à saúde bucal dos entrevistados, observouse que 95% usavam apenas dentifrícios para a higiene bucal e 50% apresentavam biofilme
nas superfícies dentais. Quanto ao uso de prótese removível 34% utilizavam próteses
parciais e 75% usavam próteses totais. Observou-se que 22% apresentavam alguma
modificação na cavidade bucal: língua saburrosa, língua fissurada, candidíase atrófica,
linha alba e úlceras. Conclusão: Conclui-se que a população idosa estudada é constituída
na maioria por mulheres, com baixa escolaridade e sem vínculo laboral. Possui uma
condição de saúde bucal insatisfatória, apresentando higienização inadequada da cavidade
bucal e das próteses. Apoio: BICFAPEMIG/UNIVALE.
jorgenicolasfc@hotmail.com

Acidentes com perfurocortantes contaminados com material biológico e riscos frente
à exposição de sangue e fluidos corpóreos aos profissionais de saúde
Beatriz Rodrigues Gonçalves, Kênia Pereira da Silva, Íccaro Hiller Maurício, Vinícius
Eduardo Martins Andrade, Elizabete Maria de Assis Godinho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: perfurocortantes, acidentes, profissionais da saúde
Introdução: Os acidentes com materiais perfurocortantes em geral transmitem patógenos.
Os mais comumente envolvidos são os vírus da imunodeficiência humana, hepatite B e
hepatite C. Objetivo: Identificar o perfil dos acidentes com perfurocortantes contaminados
com material biológico entre os profissionais de saúde de um hospital em Governador
Valadares de janeiro de 2013 a abril de 2017. Metodologia: Pesquisa de campo,
exploratória e quantitativa, fundamentada em entrevistas individuais aleatórias, aos
profissionais de enfermagem e em documentos próprios disponíveis no serviço de controle
de infecção hospitalar, após autorização escrita no termo para acesso e uso de dados
documentais, pela coordenação do serviço de enfermagem, da comissão de controle de
infecção hospitalar e do Núcleo de Integração Ensino e Serviço da Secretaria Municipal de
Saúde da cidade. Resultados: Entre os profissionais notificados os mais acidentados foram
os técnicos de enfermagem. Estes acidentes têm diminuído no passar dos anos. O gênero
predominante foi o feminino. Entre os objetos causadores as agulhas com lúmen
contaminadas se destacaram e quanto aos procedimentos responsáveis pelos maiores
números foram primeiramente durante a administração de medicamentos parenterais,
seguido pela realização da glicemia capilar. São realizadas ações de educação em saúde
sobre biossegurança, precauções, Norma Regulamentadora 32 e condutas frente ao
acidente com material biológico para toda equipe de saúde, anuais e permanentes no
hospital, pela equipe de saúde do serviço de controle de infecção hospitalar. Conclusão:
A prevenção de acidentes ocupacionais deve ser uma preocupação manifestada pelos
profissionais e empregadores das instituições hospitalares. Educação em saúde
permanente “in locus” são medidas eficazes para a adesão e conscientização dos
profissionais de saúde quanto ä biossegurança e diminuição do número de acidentes com
perfurocortantes contaminados com material biológico.

A esfera pública de Habermas e a educação popular em saúde: reflexões filosóficas
José Luciano Gabriel, Flávia Rodrigues Pereira
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE, Universidade Vale do Rio Doce UNIVALE
Palavras-chave: esfera pública, Educação popular em saúde, Educação em saúde
Introdução: A política nacional de educação popular em saúde se traduz como um
movimento libertário, com uma perspectiva teórica e prática ancorada em princípios éticos
potencializadores das relações humanas forjadas no ato de educar, mediadas pela
solidariedade e pelo comprometimento com as classes populares; segundo as quais, os
conhecimentos trazidos da cultura e do saber popular representam o substrato para
construção de um saber eficiente em prol da saúde individual e coletiva, no âmbito do
Sistema Único de Saúde-SUS. Tal proposta dialoga com a noção de esfera pública
desenvolvida pelo filósofo alemão Jürgem Habermas quando este estuda a esfera pública
e identifica que as opiniões dos particulares são valores indispensáveis para a construção
de uma “verdade” capaz de contribuir com o bem coletivo. Metodologia: Revisão
bibliográfica. Resultados: Para Habermas a esfera pública é o nome que se dá aos
territórios nos quais ocorrem a formação da opinião pública. As pessoas levam suas formas
de pensar e as submetem, via debate, ao crivo das diversas opiniões a respeito daquele
tema. Há uma presunção de que os conhecimentos trazidos por todos são válidos e podem
contribuir com o aperfeiçoamento da coletividade. Conclusão: As estratégias da educação
popular em saúde se assemelham muito à noção de esfera pública, pois os espaços de
educação popular presumem que os diversos conhecimentos que os participantes trazem
são importantes para construção de um saber que favorece à coletividade. A ninguém é
concedida a autorização ou a autoridade para trazer um conhecimento pronto e que deva
ser imposto ou transmitido aos demais. Os conhecimentos importantes para a preservação
ou promoção da saúde são compartilhados; as melhores práticas são escolhidas pelos
participantes do espaço comunicacional.
joseluciano.adv@gmail.com
flamacrola@yahoo.com.br

Aspectos gerais da esquistossomose
Beatriz Rodrigues Gonçalves, Kênia Pereira da Silva, Íccaro Hiller Maurício, Lorena Keith
Santos Souza, Elizabete Maria de Assis Godinho e Sheila Aparecida Ribeiro Furbino
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Esquistossomose
Introdução: A esquistossomose mansônica continua a ser um problema da saúde pública
no Brasil, com maiores concentrações no Nordeste e Minas Gerais. É uma enfermidade
parasitária causada pelos Platelmintos (vermes achatados), da classe dos trema-tódeos,
família Schistosomatidae, que apresenta como característica a existência de sexos
separados, com nítido dimorfismo sexual.Objetivos: O objetivo deste resumo é revisar
sistematicamente
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sintomatologia, diagnósticos, tratamento, controle e vigilância epidemiológica da doença.
Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada pelos acadêmicos
do 5º Período do Curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Vale do Rio Doce
(UNIVALE), para apresentação didática em aulas integradas das disciplinas Saúde Coletiva
II e Enfermagem em Doenças Infecto-Contagiosas/Biossegurança.Resultados: Ao realizar
pesquisa na base eletrônica DataSUS/TabNet, foram notificados 5 casos em 2013, 1 caso
em 2014 e 4 casos em 2015, no município de Governador Valadares. De acordo com dados
cedidos pela Zoonoses local, foram constatados muito mais casos do que os observados
nos dados do DataSUS, sendo obtidos de Junho/2016 a Maio/2017, 121 amostras positivas
para a esquistossomose. Conclusão: O profissional de saúde deve criar e adequar as
estratégias de mobilização comunitária, sobre o conhecimento das formas de transmissão,
tratamento e medidas de controle, fazendo que assim haja o envolvimento da comunidade
no combate a esquistossomose. É importante considerar que mobilizar a comunidade não
significa apenas envolve-la diretamente na execução das ações de controle, mas também
ampliar seu nível de conscientização, de modo a lhe permitir demandar das autoridades
competentes medidas concretas para a solução dos seus problemas.

As plantas medicinais nas práticas integrativas e complementares da saúde:
Abordagem da enfermagem
Paulo Henrique de Paula Caldeira, Aline Valéria de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: cultura, plantas medicinais, história, enfermagem
Introdução: As práticas integrativas e complementares de saúde (PICS) vêm ganhando
seu espaço desde 1995 quando a primeira lei vinculada às plantas medicinais surgiu, porém
foi em 2006 com a portaria nº 971/06 que foi aprovada a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS), essas que englobam
atividades com fitoterapia, acupuntura e outras conjuntas da medicina alternativa.
Objetivos: Apresentar a evolução histórica e cultural do uso das plantas medicinais e
correlacionar sua relevância para o profissional enfermeiro. Metodologia: Trata-se de um
estudo de revisão bibliográfica com abordagem descritiva e exploratória. Foram
consultadas três bases cientificas: BVS, Scielo e Google Acadêmico. Resultados: As
plantas medicinais são utilizadas por diversas culturas e em maior escala por populações
de baixa renda. O seu uso foi observado desde os primitivos, onde seus primeiros
medicamentos eram desenvolvidos através de ervas. Com o passar do tempo foram
adquiridas habilidades para seu preparo e indicação, com o aparecimento dos curandeiros.
Não há um consenso sobre a data específica que se deu início à utilização das plantas
medicinais, porém seu conhecimento vem sendo transmitido por gerações de vários grupos
pertencentes ou não da mesma cultura. Grande parte da população faz uso das plantas
para fins medicinais de forma caseira e sem comprovação de resultados para tal uso,
podendo as vezes não atingir objetivos esperados, e expondo o indivíduo aos riscos,
principalmente intoxicações. Conclusão: O conhecimento da enfermagem sobre as plantas
medicinais é importante para a correta orientação sobre o uso adequado, seus efeitos
colaterais e tóxicos. Cabe ao enfermeiro o papel de educação em saúde, a partir do
conhecimento adequado sobre plantas medicinais autorizadas e testadas pelo Ministério
da Saúde, assim como seu manejo e consumo de forma adequada, objetivando a
promoção, prevenção e tratamento para o indivíduo e coletivo. Apoio: FIES, UNIVALE.
pahnrk@gmail.com

Atividades realizadas por enfermeiros nas Estratégias Saúde da Família de
Governador Valadares/MG durante o pré-natal
Micael Alves dos Santos, Carlos Alberto Dias, Suely Maria Rodrigues, Valéria de Oliveira
Ambrósio
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: assistência pré-natal, atenção primária à saúde, Enfermagem em Saúde
Pública
Introdução: O atendimento pré-natal (PN) visa o acompanhamento do ciclo gestacional, o
qual provoca várias alterações na vida da mulher. Sua realização compreende diversos
procedimentos clínicos e cuidados, objetivando a obtenção de resultados gravídicos
satisfatórios para o binômio mãe-filho. Na Atenção Primária à Saúde, o enfermeiro participa
da equipe multidisciplinar de saúde e atua como um dos profissionais responsáveis pela
assistência PN; sua participação nesse atendimento é regulamentada e possui várias
evidências científicas e recomendações do Ministério da Saúde. Objetivo: Descrever as
atividades realizadas por enfermeiros em Estratégias Saúde da Família (ESFs) de
Governador Valadares/MG a partir de relatos. Metodologia: Trata-se de um estudo
observacional, descritivo, de corte transversal e de abordagem quantitativa. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevistas guiadas por roteiros semiestruturados com 15
enfermeiros de 15 ESFs. Os dados foram analisados no software Sphinx Lexica. Este
trabalho possui aprovação do CEP/UNIVALE n. 441.089/2013. Resultados: Os
entrevistados mencionaram realizar desde atividades administrativas até as assistenciais.
Os registros no cartão PN e prontuário sobre os atendimentos realizados no PN,
cadastramento da gestante e envio de dados ao Sistema de Informação do Pré-Natal,
realização de consultas PN e solicitação de exames e vacinas protocolares foram relatadas
por 100,0% dos enfermeiros. Contudo, o mesmo não foi observado na participação em
grupos operativos e a prescrição de medicamentos protocolares, as quais foram
identificadas em 73,4% e 60,0%dos participantes, respectivamente. Conclusão: Observouse que as ações executadas pelos enfermeiros nas ESFs estudadas não evidenciaram
atuação específica na assistência PN, especialmente nas atividades assistenciais e de
promoção à saúde como é o caso dos grupos operativos e da prescrição medicamentosa

protocolar, levando ao comprometimento dessa assistência. Apoio: FAPEMIG.

De visitadora sanitária à enfermeira: memórias de uma enfermeira pioneira de
Governador Valadares
Lorane Pereira Chargas, Ana Paula Auxiliadora Pereira, Maria Terezinha Bretas Vilarino,
Flávia Rodrigues Pereira
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Enfermagem, saúde pública, história da enfermagem
Introdução: A tese “Da lata d’água ao SESP: tensões e constrangimentos de um processo
civilizador no Sertão do Rio Doce” de Maria Terezinha Bretas Vilarino relata as conquistas
referentes à saúde no Brasil em especial no Médio Rio Doce relativa à vinda do Serviço
Especial de Saúde Pública (SESP) para a região. Dentre outras entrevistas, estão as
memórias que esboçam a trajetória da visitadora Maria da Glória Carvalho, que se tornou
enfermeira em 1957, pela Escola de Enfermagem Hermantina Beraldo (Juiz de Fora), por
meio de uma bolsa de estudos oferecida pelo SESP. Objetivo: Relatar a trajetória de
formação e atuação no campo da saúde e da enfermagem da visitadora sanitária e
enfermeira pioneira em Governador Valadares. Metodologia: relato de caso, com
abordagem qualitativa e de caráter documental. Resultado: os relatos revelam a estrutura
do cuidado em saúde na cidade, com a vinda do SESP em 1942. Iniciou no SESP em 1947
como auxiliar de dentista, realizou o curso de visitadora sanitária e exerceu essa função até
1953, data em que iniciou o curso superior de enfermagem. Ao retornar à Governador
Valadares, foi designada coordenadora do curso de visitadoras, em que moças vindas de
todo Brasil eram formadas com atividades teóricas de: anatomia, fisiologia e nutrição; e as
práticas eram feitas com visitas residenciais na companhia das visitadoras mais antigas e
com orientações a toda a família. Glória também relata as orientações dadas às parteiras
(“curiosas”) sobre o processo de higienização e cuidados com a mãe e o bebê. Conclusão:
os relatos salientaram a importância dada às famílias atendidas pelo SESP no formato de
Educação Sanitária e ao incentivo para a formação profissional na época, contribuindo para
a perspectiva da medicina preventiva e intervenções necessárias, que dessem resultados
para a população. Enfim, tais relatos contribuem para o conhecimento de como as ações
de saúde e enfermagem se iniciaram em Governador Valadares.
lorane_gv@hotmail.com

Doulagem preparatória: relato de uma experiência de cuidado vivida por enfermeiros
em Governador Valadares durante a gestação
Larissa Carla Costa Leite, Brenda Libório Martins Hastenreiter Mendes, Flávia Regina
Barbosa Peres, Yara Maria Diniz Figueiredo
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: doula, parto normal, parto natural, gestação
Introdução: A assistência à parturiente no Brasil caracteriza-se por altos índices de
cesáreas. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2010 a 2015, a taxa de cesáreas
esteve em 55,5%. Destaca-se, ainda, que no âmbito do Sistema Único de Saúde, esse
percentual é menor (40,2%), devido a diversas ações e políticas desenvolvidas na área.
Dentre esses avanços está a publicação da Lei nº 11.108, a qual destaca o papel da doula
como orientadora e suporte emocional e físico à gestante, e promove o encorajamento e a
redução de estresse na gestação e no momento do parto. Objetivo: Relatar o cuidado da
enfermagem na atividade de doulagem preparatória, durante a assistência à gestante, em
Governador Valadares. Metodologia: Trata-se de um relato de caso, com abordagem
qualitativa e de caráter documental. Resultado: A troca de informação e vivências entre as
gestantes, uma vez trabalhada com a informação científica, promove o empoderamento da
mulher gestante e permite a ruptura com mitos culturais associados ao período gestacional
e o momento do parto. No momento de doulagem preparatória, tem-se tanto a atividade
física por meio do alongamento e dos exercícios que preparam para o parto, quanto um
espaço de troca de informações e esclarecimento sobre o parto, o nascimento e as
vivências relacionadas com todo o processo de gestar e parir. Nesse espaço, as gestantes
e seus maridos interagem e apresentam dúvidas e relatos que são temas de debates e
orientações. Conclusão: A percepção e o acompanhamento da mulher, por meio do
cuidado e da escuta, permitem compreender o que está nas entrelinhas da gestação e agir
amenizando as aflições, o que proporciona um trabalho de parto mais tranquilo e menos
doloroso. Nesse processo, há a sensibilização sobre as vantagens fisiológicas e
psicológicas do parto normal, e é enfatizada a importância de se aguardar a data em que o
bebê está pronto para nascer e de não agendar previamente o parto.

Educação Popular em Saúde (EPS) em Governador Valadares: uma experiência
enriquecedora a ser praticada na docência de enfermagem
Flávia Rodrigues Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Ensino em Enfermagem, Educação em Saúde, Educação Popular em
Saúde
Introdução: A Educação Popular em Saúde (EPS) se pauta na abordagem freiriana de que
os sujeitos devem fazer parte de todo seu processo de aprendizagem e está amparada na
Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS). Aos poucos, a EPS vai
ganhando espaço nas discussões nacionais, estaduais e municipais no que diz respeito
aos modelos de educação em saúde difundidos nas instituições de saúde, além de alcançar
também os espaços formais, como as graduações em saúde. Ela traz consigo um aporte
teórico que permite estratégias de ensino e aprendizagem que fortalecem a relação
educador-educando, dentro de um contexto dialógico e resguarda as especificidades dos
atores envolvidos no processo. Objetivo: Relatar a experiência como docente em um Curso
de Educação Popular em Saúde em Governador Valadares. Resultados: O Curso
aconteceu devido ao chamamento do Edital da Fiocruz para 13 Estados brasileiros, como
uma proposta de formação para agentes comunitários de saúde e de endemias, militantes
de movimentos sociais e outros profissionais de saúde, entre dezembro de 2016 a abril de
2017. Ao ser selecionada como educadora, depois de um período de formação prática e
teórica, foi possível a apropriação de fato, da proposta da EPS. A relação com a EPS existe
desde 2014 em um grupo de estudo (GEEPS) e com a experiência adquirida conduzindo a
turma 3 do polo de Governador Valadares, foi possível perceber o quanto a prática docente,
pautada nos princípios da EPS, podem ser aplicados na graduação de enfermagem, que
tem como linha de formação: um egresso crítico, reflexivo e consciente de seu papel
profissional e de cidadão. Conclusão: As estratégias de aprendizagem da EPS
experimentadas e aplicadas ao Curso citado, corroboram com a formação do profissional
enfermeiro e, portanto, são atualmente um grande aporte teórico e prático para a docência,
que desafia ao educador diariamente ao compromisso com cada educando e com seu
processo de ensino e aprendizagem. Apoio: GESPE e NIESD/UNIVALE.

Implantação da matriz modular no Curso de Enfermagem da UNIVALE: um relato de
experiência
Mônica Valadares Martins
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: organização curricular, Ensino em Enfermagem, interdisciplinaridade
Introdução: Desde a criação, o Curso de Enfermagem foi remodelado visando à formação
de Enfermeiro generalista, humanista, crítico e reflexivo, com competências e habilidades
para o exercício da Enfermagem no atendimento às oscilantes demandas do mundo do
trabalho. Sob sustentação legal para a educação superior, a proposta de organização
curricular modular seguiu contextualizada com as demandas e expectativas de
desenvolvimento do setor da saúde, amparada pelas concepções e princípios que
fundamentam as práticas pedagógicas e administrativas. Viabiliza a articulação entre
ensino, serviço, pesquisa, extensão e assistência. Objetivo: Relatar a experiência docente
da implantação da matriz modular na organização do currículo Curso de Enfermagem.
Metodologia: Na perspectiva de melhorar os indicadores, o NDE elaborou a proposta de
remodelagem do curso, alinhada às DCN, PPI/PDI/UNIVALE. Teve como referência o
acervo legal, os resultados das avaliações do INEP/MEC e CPA/UNIVALE e as reflexões
envolvendo as comunidades acadêmica e regional. Ocorreu análise sistemática do
ementário, alinhamento dos grupos temáticos, identificação de afinidades e construção da
matriz modular que culminou da prática de metodologias ativas como Seminário Integrador,
Tecendo Saberes, Estágio e Curricularização da Extensão. Resultados esperados: A
vivência da matriz modular viabilizará: práticas do trabalho em grupo; planejamento e
avaliação como operações mentais integrantes do processo ensino aprendizagem;
educação para a cidadania; sinalização do discente como sujeito e do docente como
mediador do processo; organização curricular como ferramenta de gestão acadêmica;
indissociabilidade

entre

teoria

e

prática,

agregada

à

interdisciplinaridade,

à

contextualização e à flexibilidade. Conclusão: A implantação da matriz modular oferece
oportunidade de melhoria dos indicadores do curso e sinaliza diferencial na formação do
egresso profissional para o enfrentamento do mundo do trabalho. Apoio: NDE/Colegiado
de Enfermagem, UNIVALE.

Leucemia Linfoblástica Aguda: revisão dos principais aspectos da fase diagnóstica
Paulo Henrique de Paula Caldeira; Daniele Elenice Ferreira; Priscila Patrício de Faria;
Flávia Rodrigues Pereira
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Leucemia Linfoblástica Aguda, fase diagnóstica, câncer
Introdução: A Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é um tipo de câncer que mais acomete
crianças na faixa etária de 3 a 7 anos. O diagnóstico precoce é um dos fatores relacionados
a recuperação mais rápida para o indivíduo e aumenta a probabilidade de cura, aspectos
importantes observáveis nas práticas assistenciais do enfermeiro. Objetivos: Descrever os
aspectos da fase diagnóstica, destacando os principais sinais e sintomas da Leucemia
Linfoblástica Aguda (LLA). Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, com
abordagem descritiva e quantitativa, por meio do levantamento da literatura em base de
dados científicos: BVS, Scielo e Google Acadêmico; no total de 18 artigos publicados entre
2002 a 2017. O tratamento dos dados pautou-se na construção gráfica dos resultados
encontrados em Excel, baseados nas características dos achados clínicos e laboratoriais
da fase diagnóstica da LLA. Resultados: A LLA é causada pelo acúmulo de glóbulos
brancos imaturos e cancerosos que acabam por substituir as células do sangue. Os sinais
mais comuns apresentados são: o baixo número de células sanguíneas e sua incapacidade
de produzir seu número adequado; excesso de células blásticas e baixo nível de
hemoglobina, além de excreção de creatinina na urina indicando perda de massa muscular
que é um sinal típico de portadores de neoplasias. Os sintomas mais comuns são a palidez,
esplenomegalia, fadiga e anemia devido a escassez de proteínas e a má alimentação.
Conclusão: Conhecer e saber identificar os aspectos da fase diagnóstica da LLA é
importante para a formação do profissional enfermeiro como um integrante da equipe
multiprofissional e interdisciplinar de saúde, pois são aspectos determinantes para o
diagnóstico precoce e que interferirão na fase do tratamento, período em que esse
profissional atua de forma direta e sistematizada, auxiliando os pacientes na sua evolução
e evitando maiores complicações provenientes da LLA. Apoio: FIES, PROUNI, UNIVALE.

Mapeamento de produção acadêmica sobre as representações sociais de mulheres
no ciclo gravídico-puerperal
Aline Valéria de Souza, Marileny Boechat Frauches
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: puerpério, representações sociais, ciclo gravídico puerperal
Introdução: O ciclo gravídico puerperal é definido como o período posterior ao parto,
caracterizado por uma fase de intensas mudanças biopsicossociais na vida da mulher,
marcado por sentimentos, mudanças e reparos, relações familiares e sociais influenciáveis,
permeado por crenças, mitos e apreensões, cujos significados são capazes de superar os
eventos fisiológicos. Tais particularidades podem ser identificadas através das
representações sociais que permitem uma avaliação coletiva, com destaque para
intervenções individualizadas. Objetivo: Realizar o mapeamento da produção acadêmica
sobre as representações sociais de mulheres no ciclo gravídico puerperal. Metodologia:
Estudo de revisão sistemática, com busca de artigos nas plataformas dos portais da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e da Scientific
Eletronic Library Online – SCIELO, no período temporal de 10 (dez) anos, utilizando como
critério de inclusão,leitura de resumos em língua portuguesa e espanhol com as palavraschave: puerpério, representações sociais e ciclo gravídico puerperal. Resultados: A busca
inicial forneceu trinta e dois artigos, estabelecendo-se treze finais, os demais foram
excluídos por não atenderem ao objeto do estudo. Os temas mais encontrados descritos e
publicados por profissionais da saúde foram depressão pós-parto, relação conjugal, apoio
familiar, aleitamento materno, alimentação da mulher no pós-parto, estratégias
pedagógicas na construção e compartilhamento de saberes. Conclusão: O levantamento
sistemático, baseado no “estado da arte”, traz a representação social de puérperas, a partir
de suas percepções de sujeito. Diante da complexidade deste ciclo há necessidade de
estudos com saberes diferentes que permitam a visão integral da mulher no ciclo gravídico
puerperal. Apoio: UNIVALE.
aline.souza@univale.br

Notícias da Saúde em Governador Valadares: Voz do Rio Doce (1945-1947) e Diário
do Dio Doce (1958-1974)
Lorane Pereira Chargas, Ana Paula Auxiliadora Pereira, Flávia Rodrigues Pereira, Maria
Terezinha Bretas Vilarino
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: saúde pública, sanitário, saneamento básico
Introdução: A situação da saúde pública em Governador Valadares e a implementação de
equipamentos públicos referentes ao setor, entre 1945 e 1974, podem ser acompanhadas
pela leitura de dois jornais circulantes na cidade: Voz do Rio Doce e Diário do Rio Doce.
Estes jornais divulgavam situações referentes à saúde em Governador Valadares, através
de propagandas sobre medicamentos e informações profissionais, ou noticiando eventos e
agravos à saúde nas épocas estudadas. Objetivo: Descrever o panorama da saúde em
Governador Valadares entre 1945 e 1974 divulgado pelos jornais Voz do Rio Doce e Diário
do Rio Doce. Metodologia: Estudo de abordagem quantitativa e descritiva e de caráter
documental, por meio de levantamento de notícias nos jornais citados. Os dados foram
classificados a partir de uma pesquisa anterior, realizada entre 2009-2011 e divulgadas no
E-book: Os ventos da Modernidade: o saneamento, a urbanização e as práticas culturais
no território da mídia valadarense (1940-1970)” e tratados por meios estatísticos (excel).
Resultado: As notícias veiculadas no Jornal Voz do Rio Doce apresentavam o panorama
sanitário deplorável, o atendimento médico existente, a procedência desses profissionais,
as campanhas em saúde, propagandas de medicamentos utilizados, e como os
acontecimentos no país interferiram no progresso em saúde na cidade de Governador
Valadares/MG. Já no Diário do Rio Doce as notícias veiculadas apresentavam a situação
de saneamento básico, construções de unidades de saúde, vacinas, medicamentos e a
atuação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) na cidade. Conclusão: Embora as
fontes jornalísticas tenham suas limitações, como qualquer outra, as notícias referentes às
questões da saúde pública nos fornecem indícios para se pensar, em conjunto com outras
fontes, a situação médico-sanitária em Governador Valadares entre 1945-1970. O
panorama levantado contribui para a compreensão dos processos e progressos atuais
referentes à saúde pública na cidade. lorane_gv@hotmail.com

Obesidade Infantil: a contribuição do enfermeiro para o combate à epidemia mundial
Ana Paula Almeida Neder Issa Campanha; Valéria de Oliveira Ambrósio
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: obesidade infantil, sedentarismo, ações educativas, enfermeiros
Introdução: A obesidade infantil é considerada uma a doença nutricional que mais cresce
a nível global e a de mais trabalhoso tratamento, pois se trata de uma doença que toca na
área do prazer humano que é ‘comer’, tornando-se bastante árduo. Objetivo: Identificar a
relação entre a obesidade infantil e o aparecimento precoce das doenças crônicodegenerativas, descrevendo os prejuízos à saúde da criança, já que a prevalência da
obesidade infantil, nas últimas décadas, caracteriza-se como uma verdadeira epidemia
mundial. Metodologia: Revisão bibliográfica pertencentes ao tema nos meses de agosto
de 2011 a julho de 2012, utilizando-se como fontes as bases de dados eletrônicas Scielo
Brasil (Scientific Eletronic Library Online), MedLine e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde),
compreendendo os descritores: “obesidade infantil”, “criança” e “fatores de risco da
obesidade”. Resultados: Reforçar a importância do enfermeiro enquanto agente que pode
detectar desvios evidentes no crescimento e no desenvolvimento normal das crianças,
tornando-se um profissional de auxílio à prevenção da obesidade através de ações que
promovam saúde e, consequentemente, diminuam o sedentarismo, com participação
dacomunidade em ações que previnam o ganho de peso, monitorizando os dados
antropométricos de peso e altura; avaliação dos casos de riscos, partindo para o apoio
especializado, quando necessário. Isso é uma prática de fácil envolvimento, uma vez que
esse profissional coordena atividades de educação permanente no âmbito da saúde e da
nutrição por meio das consultas de puericultura. Conclusão: A obesidade infantil pode ser
prevenida com ações educativas simples, que partam, em especial, das orientações
fornecidas por profissionais da área de saúde, em especial, dos enfermeiros, informando
sobre a importância tanto da mudança do estilo e do hábito de vida da população infantil
quanto da adoção de uma rotina de exercícios físicos.

Obesidade Infantil: uma epidemia mundial
Ana Paula Almeida Neder Issa Campanha; Valéria de Oliveira Ambrósio
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: obesidade infantil, sedentarismo, ações educativas, enfermeiros
Introdução: A obesidade infantil é considerada uma a doença nutricional que mais cresce
a nível global e a de mais trabalhoso tratamento, pois se trata de uma doença que toca na
área do prazer humano, que é ‘comer’, tornando-se bastante difícil e árduo. Objetivo:
Identificar a relação entre a obesidade infantil e o aparecimento precoce das doenças
crônico-degenerativas, descrevendo os prejuízos à saúde da criança, já que a prevalência
da obesidade infantil, nas últimas décadas, caracteriza-se como uma verdadeira epidemia
mundial. Metodologia: Revisão bibliográfica pertencentes ao tema nos meses de agosto
de 2011 a julho de 2012, utilizando-se como fontes as bases de dados eletrônicas Scielo
Brasil (Scientific Eletronic Library Online), MedLine e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde),
compreendendo os descritores: “obesidade infantil”, “criança” e “fatores de risco da
obesidade”. Resultados: Reforçar a importância do enfermeiro enquanto agente que pode
detectar desvios evidentes no crescimento e no desenvolvimento normal das crianças,
tornando-se um profissional de auxílio à prevenção da obesidade através de ações que
promovam saúde e, consequentemente, diminuam o sedentarismo, com participação
dacomunidade em ações que previnam o ganho de peso, monitorizando os dados
antropométricos de peso e altura; avaliaçãodos casos de riscos, partindo para o apoio
especializado, quando necessário. Isso é uma prática de fácil envolvimento, uma vez que
esse profissional coordena atividades de educação permanente no âmbito da saúde e da
nutrição por meio das consultas de puericultura. Conclusão: A obesidade infantil pode ser
prevenida com ações educativas simples, que partam, em especial, das orientações
fornecidas por profissionais da área de saúde, em especial, dos enfermeiros, informando
sobre a importância tanto da mudança do estilo e do hábito de vida da população infantil
quanto da adoção de uma rotina de exercícios físicos.

O estudo das doenças priônicas com ênfase na doença Creutzfeldt-Jakob no
contexto das patologias crônicas degenerativas
Bárbara Oliveira Gualberto da Cunha; Sheila Aparecida Ribeiro Furbino
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: doenças priônicas, doença de Creutzfelt-Jakob, doença crônica
degenerativa, atuação do Enfermeiro
Introdução: As doenças crônicas degenerativas são doenças que levam a uma
gradual lesão tecidual de caráter evolutivo e irreversível, geralmente limitante sobre as
funções vitais.A doença priônica é um tipo de doença crônica degenerativa causada pelos
prions, que são compostos constituídos exclusivamente de uma proteína modificada. A
Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é a mais frequente das doenças priônicas humanas
que constitui-se de um quadro de demência rapidamente progressiva. Objetivo: Descrever
as características das doenças priônicas, e especificamente a DCJ, principalmente as
características que as classificam como doenças crônicas degenerativas; buscando discutir
a ocorrência desta doença, meios para seu diagnóstico, prevenção e atuação da equipe de
enfermagem em todo esse processo. Metodologia: Esse estudo foi construído através de
revisão sistemática da literatura, desenvolvida pelos acadêmicos do 5º período de
Enfermagem para o XIX Seminário Integrador do Curso de Enfermagem da Universidade
Vale do Rio Doce, 1º semestre de 2017, nas bases eletrônicas científicasScientificElectronic
Library Online (SCIELO), Revista da Associação Médica Brasileira, entre outras,no período
de levantamento bibliográfico entre 1971 e 2017. Resultados: Há uma necessidadedo
preparo do enfermeiro que participa do processo de assistência ao paciente com DCJ, para
busca de diagnósticos e intervenções, como alternativa para melhoria da qualidade dos
resultados esperados; para tanto é fundamental a realizações de estudos, orientações e
treinamentos

para

capacitação

desses

profissionais.

Conclusão:

É

crucial

o

desenvolvimento de estudos para entender todo o processo envolvido nas doenças
priônicas e na DCJ, e tentar contornar os sintomas dessas doenças e melhorar a qualidade
de vida destes doentes; daí a importância deste trabalho, preocupado em esclarecer alguns
aspectos acerca destas doenças e incitar que outros trabalhos cada vez mais completos
possam ser elaborados.

Realização de grupos operativos no pré-natal: participação de enfermeiros das
Estratégias Saúde da Família de Governador Valadares/MG
Micael Alves dos Santos, Carlos Alberto Dias, Suely Maria Rodrigues, Valéria de Oliveira
Ambrósio
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: assistência pré-natal, atenção primária à saúde, Educação em Saúde,
Enfermagem em Saúde Pública
Introdução: A educação em saúde é indispensável às ações de prevenção, promoção e
reabilitação da saúde, especialmente no nível primário de atenção. Durante a assistência
pré-natal (PN), a realização de atividades educativas é fundamental no preparo da mulher
para o ciclo gravídico-puerperal. Nesse sentido, o grupo operativo (GO) caracteriza-se
como um espaço promissor para a inserção do enfermeiro e a troca de experiências com a
população. Nas Estratégias Saúde da Família (ESFs), o enfermeiro desempenha distintas
funções, dentre as quais destaca-se o PN. Objetivo: Descrever a participação de
enfermeiros em GOs direcionados para gestantes nas ESFs de Governador Valadares/MG.
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de corte transversal e de
abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas guiadas
por roteiros semiestruturados com 15 enfermeiros de 15 ESFs. Os dados foram analisados
no software Sphinx Lexica. Este trabalho possui aprovação do CEP/UNIVALE n.
441.089/2013. Resultados: Observou-se que 73,4% (n:11) das ESFs tinham GOs
direcionados às gestantes em suas agendas de atividades, com periodicidade de realização
semanal a mensal. Quanto à participação dos enfermeiros nesses espaços, constatou-se
que 11 profissionais participavam dos GOs nas formas de palestras, rodas de conversa e
dinâmicas interativas com as usuárias.26,6% (n:4) dos entrevistados mencionam não
participar desses grupos, pois os mesmos não existem nas ESFs em que estão lotados.
Conclusão: Os resultados apontam que a realização de GOs direcionados às gestantes e
a participação de enfermeiros em sua execução ainda não são ações totalmente
consistentes nas ESFs estudadas, indicando fragilidades na assistência à saúde das
gestantes no âmbito das práticas coletivas de educação em saúde. Apoio: FAPEMIG.

Riscos ocupacionais no ambiente hospitalar com foco na equipe de enfermagem
Bárbara Oliveira Gualberto da Cunha; Elizabete Maria de Assis Godinho
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: riscos ocupacionais, ambiente hospitalar, equipe de Enfermagem
Introdução: Os hospitais são responsáveis pelo maior número de acidentes ocupacionais
entre profissionais da saúde. Estes estão expostos a diversificados riscos causados por
agentes biológicos, químicos, físicos e ergonômicos. Objetivo: Identificar os riscos
ocupacionais que os profissionais de enfermagem estão expostos durante suas atividades
laborais no ambiente hospitalar. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica nas
bases eletrônicas da revista cientifica do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos,
cadernos de graduação da Faculdade Integrada de Pernambuco, entre outras, durante o
período de 2013 a 2017.Resultados: Os riscos ocupacionais que os profissionais de saúde
estão expostos são os biológicos, físicos, químicos, psicossociais e ergonômicos. Os
acidentes de trabalho com material perfurocortante contaminado com material biológico é
o que mais acomete estes profissionais, em especial os da enfermagem, sendo as
infecções de maior preocupação as causadas pelos vírus do HIV, hepatites B e C. O uso
de equipamentos para proteção individual, imunização e precauções padrão funciona como
barreira de proteção aos riscos biológicos e necessitam ser realizados em qualquer
situação de risco, mas os trabalhadores da saúde ignoram ou não possuem o entendimento
sobre a importância destas ações. Conclusão: A pesquisa possibilitou ampliar
conhecimentos sobre os riscos ocupacionais no ambiente hospitalar, agregando novas
maneiras de pensar e articular formas de interromper as situações de risco para aquisição
de doenças por acidentes de trabalho bem como, conhecer as vulnerabilidades dos
profissionais de saúde.Diante do que foi apresentado neste estudo, se faz necessário
implementar programas de educação permanente nos hospitais, enfocando as precauções
padrão, uso de equipamentos para proteção individual no manejo de material biológico e
necessidade de manter o cartão vacinal atualizado, como medidas preventivas de agravos
aos profissionais de saúde.

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no cuidado ao paciente
portador de hanseníase
Maria Cláudia Queiroz Santos Macedo, Iara Kimberly Gonsaga Soares, Wagner Jose
Ferreira da Silva, Flávia Rodrigues Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), Hanseníase,
Enfermagem
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução lenta e que se
manifesta principalmente por meio de sinais e sintomas dermatoneurológicos como lesões
na pele e nos nervos periféricos, principalmente dos olhos, mãos e pés; o que lhe confere
um grande potencial para causar incapacidade física e possíveis deformidades em seus
portadores, o que demanda uma rede de cuidados multiprofissionais, dentre eles o
enfermeiro, que utiliza-se do processo de enfermagem, amparado pelo Conselho Federal
de Enfermagem e que permite uma ação completa e evidenciada na aplicação da
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Objetivo: Descrever as ações do
enfermeiro no cuidado ao paciente portador da hanseníase, a partir da implementação da
SAE. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com abordagem
descritiva e qualitativa. Resultados: A utilização da SAE, além de permitir a identificação
dos principais diagnósticos de enfermagem referentes ao paciente portador de hanseníase,
possibilita o planejamento da assistência, que envolve a elaboração de metas, objetivos e
prescrições de cuidados necessários no tratamento, o que pode contribuir para a prevenção
de agravos, especialmente das incapacidades físicas, com a melhoria da saúde dos
indivíduos. Conclusão: A aplicação da SAE em pacientes portadores de hanseníase
permite planejar uma assistência eficaz, de caráter individual e contínuo, o que aumenta a
qualidade de vida do paciente, levando-o a adesão em todas as fases do tratamento.
Apoio: ProUni; UNIVALE.
wagnerjose1995@hotmail.com

Sítio das infecções relacionadas a assistência à saúde em uma instituição privada de
Governador Valadares, no período de 2012 a abril de 2017
Mônica Valadares Martins1, Lourimar Viana Nascimento Franco Sousa1, Kênia Pereira
Silva1, André Luis Silva Santos2
Universidade Vale do Rio Doce/UNIVALE1, Universidade Federal do Rio de Janeiro2
Palavras-chave:IRAS, topografia, epidemiologia, prevenção
Introdução: IRAS são eventos adversos nos serviços de saúde (SS), diretamente
vinculadas à hospitalização e aos procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Relacionase a complicações naturais de pacientes gravemente enfermos resultantes do desequilíbrio
entre microbiota normal e competência imunológica. Objetivo: Visou conhecer a incidência
de IRAS em SS privado de Gov. Valadares, no período de 2012 a abril de 2017.
Metodologia: Estudo de natureza descritiva com informações extraídas do banco de dados
do SCIH. Os dados foram categorizadas por letalidade, clínica e sítio de ocorrência.
Resultados: Mostraram alta anual média de 4.707 pacientes e registro de óbito em 3,34%
destes.Quanto à ocorrência de IRAS, as taxas gerais apontaram discreta oscilação, em
2012 (2,62%), 2013 (3,22%), 2014 (2,61%), 2015 (2,01%), 2016 (2,74%) e 2017 (1,99%),
todas menores que referência nacional (5 a 15,5%), mundial (5%) e OMS (9 a 20%). A
letalidade das IRAS manteve-se elevada, sinalizando decréscimo importante nos últimos
anos, em 2012 (41,18%), 2013 (29,82%), 2014 (27,83%), 2015 (30,12%), 2016 (28,20%) e
2017 (18,52%). Os pacientes submetidos ao tratamento clínico foram mais acometidos por
IRAS quando comparados aos cirúrgicos nos anos de 2012 (58,46%), 2014 (61,15%), 2015
(50,91%) e 2017 (64,69%). Quanto ao sítio de ocorrência das IRAS, houve predominância
do trato respiratório 2012 (35,39%), 2013 (37,96%), 2014 (36,69%), 2015 (38%), 2016
(27%) e 2017 (29,4%), seguida da corrente sanguínea em 2012 (22,31%) e 2013 (19,27%)
e geniturinário em 2014 (22,30%), 2015 (21,29%), 2016 (23%) e 2017 (26,47%).
Conclusão: Indicadores globais, como gravidade, idade, comorbidades, tempo de
hospitalização, terapêutica invasiva e outros permitem a identificação de fatores de risco à
ocorrência de IRAS. O grande desafio é a implementação de medidas preventivas e adesão
profissional aos protocolos, processos e terapêuticas que garantam a segurança em saúde.

Ação de educação em saúde sobre hanseníase
Gabriel Leonardo de Andrade Neto, Camila Perim de Lima, Giovanna Viana Pereira de
Oliveira, Ariana Pinheiro Caldas
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educação, Saúde, Hanseníase
Introdução: A educação em saúde é um conhecimento repassado a população para que
haja a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Objetivo: Demonstrar as ações em
educação em saúde realizada pelos discentes do curso de Medicina do 1°P da Univale.
Metodologia: Foi realizado no período de março a abril de 2017 atividades práticas em
educação em saúde, com o tema principal Hanseníase, no bairro Asteca em Governador
Valadares-MG. Resultados: Durante a campanha, os profissionais do ESF do bairro
Asteca, foram na escola Municipal Laura Fabri e entregaram as crianças a ficha de
autoimagem. Todas as crianças em que os pais relataram na ficha possuir manchas, foram
avaliados pelos médicos do município. O objetivo da avaliação foi realizar diagnóstico de
crianças com suspeita da doença. Os profissionais realizaram exame dermatoneurológico
para verificação da presença da Hanseníase. O diagnóstico precoce é importante para a
prevenção de complicações e possíveis danos neuromotores. Os discentes do curso de
Medicina, acompanharam os médicos na realização dos exames clínicos. Durante a
campanha, também foram realizadas palestras na Escola Laura Fabri de maneira interativa
pelos discentes do curso de Medicina da UNIVALE. Os estudantes de Medicina realizaram
educação em saúde com os alunos do colégio por meio de perguntas e além disso, foi
apresentado cartilhas de modo didático com o intuito de informar e levar conhecimento aos
alunos a respeito da doença. Dessa forma, foi transmitido o que é a Hanseníase, como
ocorre sua transmissão, quais os sintomas e a importância do diagnóstico precoce e
tratamento. Conclusão: Tendo em vista as atividades realizadas, percebe-se a importância
da educação em saúde, principalmente focada no diálogo com os indivíduos. Tais
atividades, demonstram a grande relevância da integração ensino e serviços de saúde, pois
todos os estudantes presentes poderam informar a comunidade do Bairro Asteca a respeito
dessa doença. Apoio: UNIVALE.

Educação em saúde: relato de experiência com gestantes cadastradas em uma
Estratégia Saúde da Família (ESF) de Governador Valadares
Samara Alves Avanzi, Valéria Chequer de Miranda Trindade, Leonardo Oliveira Leão e
Silva, Carlos Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educação em saúde, gestantes, aceitação da maternidade
Introdução: A educação em saúde desenvolve práticas que abarcam as dimensões do
diálogo, do respeito e da valorização do conhecimento popular. Através dela, o domínio de
um saber sobre outro dá lugar às interações especificamente humanas priorizando o
respeito aos valores e as trocas de saberes. Neste sentido, o grupo de gestantes configurase como espaço propício para se trabalhar a educação em saúde de forma a articular
saberes científicos e culturais, tornando o período gestacional uma oportunidade de
construção de conhecimentos que poderão servir de auxílio para as futuras mães.
Objetivo: Relatar uma experiência de educação em saúde realizada com um grupo de
gestantes cadastradas na Estratégia Saúde da Família de um bairro da cidade de
Governador Valadares. Metodologia: Para a realização da ação educativa cumpriu-se os
seguintes passos: revisão de literatura com busca no portal Scielo sobre os temas a serem
abordados, elaboração do material a ser utilizado em quatro encontros quinzenais,
indicação pela ESF de possíveis participantes, convite às gestantes. Resultados: Das 30
gestantes convidadas participaram 25 alternadamente de forma que o número máximo de
presente (9) se deu no primeiro encontro. Segundo relatos as participantes possuem baixa
escolaridade, ambiente socialmente restrito, pouco ou nenhum apoio familiar, crenças e
valores disfuncionais, sendo em sua maioria adolescentes. Ficou evidente a vivência de
conflitos e ansiedade quanto ao ser mãe; bem como de que a aceitação da maternidade e
o afeto pelo futuro filho ocorre na medida em que avançam as semanas de gestação.
Conclusão: O processo evidenciou que muitas são as dúvidas relativas à gestação e ao
parto. Considerando as angústias, medos e incertezas vivenciadas pelas gestantes um
maior apoio familiar e da equipe de saúde poderia contribuir para uma gestação mais
tranquila. Apoio: FAPEMIG, UNIVALE, UFVJM.
samaraavanzi@gmail.com

Nível de prática de atividade física dos usuários da UAPS São Pedro de Governador
Valadares
Rafaela Machado de Souza1, Marana de Paula Novais1, Keveenrick Ferreira Costa1, Gabriel
Mendes de Oliveira1, Fernanda Braz César Glória2, Andréia Cristiane Carrenho Queiroz3,
Meirele Rodrigues Inácio da Silva3, Pedro Henrique Berbert de Carvalho3
¹Discentes do curso de Educação Física UFJF – Campus GV, ²Profissional de Educação
Física da UAPS – São Pedro, ³Docentes do curso de Educação Física UFJF – Campus GV
Palavras-chave: PET-GRADUASUS, saúde pública, exercício
Introdução: O nível de sedentarismo entre a população brasileira encontra-se alto.
Segundo a pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte, realizada entre o ano de 2010 e
2014, cerca de 45,9% da população brasileira é sedentária. Entretanto, os indivíduos que
possuem acesso ao serviço de saúde normalmente apresentam um nível de prática de
atividade físico mais elevado se comparado àqueles que não buscam ou não tem condições
de receber qualquer tipo de orientação a saúde. Objetivo: Analisar o nível de prática de
atividade física dos usuários da Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) do São
Pedro I e II de Governador Valadares. Metodologia: O Grupo Tutorial do PETGRADUASUS de Educação Física aplicou um questionário semi estruturado aos usuários
cadastrados desta unidade. Ao todo, 70 usuários responderam ao questionário que
continha perguntas sobre: Prática e importância da AF. A entrevista foi realizada enquanto
eles estavam em sala de espera na UAPS São Pedro I e II, durante a realização de grupos
especiais como hiperdia, e durante a campanha de vacinação contra Febre Amarela.
Resultado: 94% dos participantes relatavam prática de AF. Dentre elas, as mais citadas
foram a caminhada, a hidroginástica e o alongamento. Destes, 54% participaram da AF
oferecida na Praça pela profissional de Educação Física atuante na referida UAPS e 99%
dos usuários acham a prática de AF importante para uma boa qualidade de vida.
Conclusão: A maioria dos usuários que freqüentam a UAPS São Pedro I e II de Governador
Valadares tem como hábito a prática de atividade física, tendo consciência da importância
da mesma para prevenção, manutenção e promoção de saúde. Cabe ressaltar o número
elevado de praticantes de atividade física, fortalecendo assim a necessidade de programas
para promoção da prática de atividade nas UAPS de G. Valad.. rm.soouza@hotmail.com

Percepção da autoestima do indivíduo idoso usuário de uma clínica de
Odontogeriatria
Maria Alice Balbino de Carvalho, Thassya Abrantes de Oliveira, Suely Maria Rodrigues,
Romero Meireles Brandão, Marileny Boechat Frauches .
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: idosos, autoestima, serviços de saúde
Introdução: A ONU considera o período de 1975 a 2025 a Era do Envelhecimento, mas o
envelhecimento populacional, não garante, necessariamente, melhora nas condições de
vida da população geriátrica. Estudos com idosos têm levado a novas compreensões sobre
o bem-estar psicológico e a autoestima, no qual estes têm influencia na qualidade de vida
desta população. Objetivo: Verificar a percepção da autoestima dos idosos usuários de
uma clínica de Odontogeriatra de uma Universidade do leste mineiro. Metodologia: Tratase de um estudo observacional, descritivo, de corte transversal; com abordagem
quantitativa e aprovado pelo CEP/UNIVALE. A amostra foi constituída por indivíduos com
60 anos ou mais, de ambos os sexos, funcionalmente independentes e domiciliados na
zona urbana da cidade de Governador Valadares. Para a identificação da Autoestima foi
utilizada a Escala de Autoestima de Rosenberg (1965). Este instrumento é composto por
dez (10) perguntas, sendo cinco (5) de percepção positiva e cinco (5) de percepção
negativa. A análise dos dados foi realizada por meio do software Sphinx, com cálculo da
distribuição de frequência. Resultado: Quanto à caracterização da amostra, observou-se
que a média de idade dos idosos pesquisados foi de 68,6 anos (DP= 5,6), 60,2% eram do
gênero feminino, 52,7% declararam serem casados, 59,1% aposentados. Os idosos
pesquisados apresentaram uma percepção positiva quanto à autoestima (98,9%).
Conclusão: É fundamental para a saúde psíquica do indivíduo apresentar uma autoestima
positiva, pois facilita o vínculo com o mundo. Confrontando-se com alguns subsídios
teóricos, a maioria dos idosos apresentou uma percepção positiva quanto à autoestima, ou
seja, demonstrou confiança nos próprios atos e pensamentos. Para manter uma relação
satisfatória da autoestima e qualidade de vida, é de suma importância trabalhar ações de
promoção e cuidado à saúde. Apoio: BIC-FAPEMIG e UNIVALE.
mariaalicec07@gmail.com

Percepção de profissionais de um NASF de Governador Valadares sobre a prática de
atividade física
Keveenrick Ferreira Costa¹, Rafaela Machado de Souza¹, Marana Paula Reis Novais¹,
Gabriel Mendes Oliveira¹, Fernanda Braz², Meirele Rodrigues Inácio da Silva³, Pedro
Henrique Berbert de Carvalho³, Waneska Alexandre Alves³, Andréia Cristiane Carrenho
Queiroz³
¹ Discentes do curso de Educação Física UFJF – Campus GV, ² Profissional de Educação
Física da UAPS- São Pedro, ³ Docentes do curso de Educação Física UFJF – Campus GV
Palavras-chave: saúde da família, exercício, saúde pública
Introdução: A Unidade de Atenção Primária (UAPS) é uma equipe composta por
profissionais de diferentes áreas de conhecimento, dentre elas o profissional de Educação
Física, com objetivo de organizar a atenção da saúde regional de forma contínua e
sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando
ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidade. Uma das
principais ferramentas utilizadas para promoção de saúde, prevenção e tratamento de
diversas doenças na população é a prática de atividade física (PAF). Objetivo: Avaliar a
percepção de profissionais de um NASF de Governador Valadares sobre a prática de
atividade física e sua recomendação. Metodologia: Avaliou-se 18 profissionais do sexo
feminino, com média de idade de 40 ± 5 anos. Foram realizadas entrevistas, onde aplicouse um questionário com perguntas sobre idade, sexo, e algumas relacionadas com
atividade física (AF). Foi realizada análise descritiva dos dados (frequência relativa).
Resultados: Quase a totalidade das profissionais (94,5%) relataram indicar a PAF, sendo
que 100% reconhecem a importância da AF para os usuários. Além disso, 72,2% das
profissionais dizem já ter trabalhado de forma conjunta com a profissional de Educação
Física. A grande maioria justifica e defende a importância da PAF para os usuários,
apontando inúmeros benefícios como: melhora na qualidade de vida, autoestima, nível de
atividade física entre outros. Conclusão: Os resultados obtidos demonstram a importância
da Educação Física dentro da NASF no ponto de vista das profissionais presentes na
mesma. Também caracteriza uma atenção multidisciplinar para com os usuários. Apoio:
UFJF, Ministério da Saúde, NEPI. keveenrick@hotmail.com

Perfil sociodemográfico e de saúde dos idosos inseridos numa clínica escola de
Odontogeriatria
Maria Alice Balbino de Carvalho, Thassya Abrantes de Oliveira, Suely Maria Rodrigues,
Romero Meireles Brandão, Marileny Boechat Frauches
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: idosos, saúde do idoso, serviços de saúde
Introdução: A população brasileira passa por uma transição epidemiológica, produzindo
um cenário com elevado número de indivíduos idosos. Assim, ocorre a substituição das
doenças infectocontagiosas pelas doenças crônicas não transmissíveis, como principais
causas de morte na população idosa, resultando num aumento da demanda por serviços
de saúde. Objetivo: Conhecer o perfil sociodemográfico, indicadores e utilização de
serviços de saúde dos idosos inseridos em uma clínica escola de Odontogeriatria de uma
Universidade do leste mineiro. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional,
descritivo, de corte transversal, com uma abordagem quantitativa e aprovado pelo
CEP/UNIVALE. A amostra foi constituída por indivíduos com 60 anos ou mais, ambos os
sexos, funcionalmente independentes. Na coleta de dados foi utilizado um Inventário
sociodemográfico, os dados foram analisados por meio do software Sphinx, onde foi
realizado o cálculo da distribuição de frequência. Resultado: O estudo contou com a
participação de 93 idosos, na faixa etária de 60 a 85 anos; sendo a maioria (60,2%) do sexo
feminino, 52,7% casados, com uma média de 4,7(DP3,8) anos de estudo. Moravam com
cônjuges 33,3% e com seus filhos 22,6%, sendo 59,1% aposentados, e com uma renda
mensal de 1,8 (DP1,3) salário mínimo. De acordo com os dados coletados, 52,7% dos
idosos realizaram algum tipo de consulta pelo SUS nos últimos seis meses, 81,7%
utilizaram algum tipo de medicamento, e 57,0% declararam possuir pelo menos uma
doença. Conclusão: Ter conhecimento dos dados epidemiológicos e de saúde da
população idosa torna-se importante, pois pode auxiliar na identificação das condições de
saúde da população e ajudar no planejamento, organização e monitoramento dos serviços
de saúde. Assim, as equipes de saúde devem estar capacitadas a realizar atendimentos
especiais ou diferenciados, de forma multi e interdisciplinar, buscando proporcionar melhor
qualidade de vida para este grupo populacional. mariaalicec07@gmail.com

Projeto Anjos da Alegria: práticas de humanização no Hospital Municipal de
Governador Valadares
Flávia Rodrigues Pereira, Enara Cristina Silva Glória Roberto, Sabrina Gomes de Morais,
Valdicélio Martins dos Santos.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: humanização, integração ensino e serviço, saúde
Introdução: Há uma crescente necessidade nacional e local de humanização da
assistência à saúde. Em vista disso a implantação deste projeto vai ao encontro das
políticas públicas de saúde e educação, visando contribuir para a humanização e melhoria
da qualidade da assistência prestada e também contribuir para melhoria na formação dos
profissionais da área da saúde e educação da UNIVALE. O Hospital Municipal de
Governador Valadares, referência em atenção terciária no serviço público com 275 leitos,
atende aproximadamente 900 pessoas/dia de mais de 80 municípios e um cenário
importante de formação acadêmica. Objetivo: Relatar a trajetória do projeto de extensão
Anjos da Alegria no Hospital Municipal de Governador Valadares. Metodologia: Relato de
experiência. Resultados: Foi criado em julho de 2016 o projeto de extensão universitária
“Anjos da Alegria” com a participação de acadêmicos e docentes dos cursos de
Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Pedagogia. As atividades do projeto se constituem
em capacitações permanentes: com oficinas de palhaços, teatro e músicas infantis, em
especial as do cancioneiro popular; e com visitas na pediatria e nas unidades de clínica
médica masculina e feminina. Já é possível perceber uma melhoria na qualidade do cuidado
interdisciplinar da saúde; da relação das pessoas internadas com o próprio tratamento; da
relação do profissional de saúde com a equipe de trabalho, com as pessoas internadas e
com famílias/acompanhantes e por fim, a melhora da qualidade da assistência prestada
aos usuários. Conclusão: O riso é onipresente nos meios de comunicação e possui
comprovadas virtudes terapêuticas e o projeto “Anjos da Alegria” caminha nesta direção. E
assim, trabalha a formação interdisciplinar, humanista, inserida no contexto da realidade
local, vivenciando a saúde com um novo olhar, contribuindo para a promoção da cultura e
da saúde e inspirando novas políticas públicas.

Ressuscitação cardiopulmonar em prematuros com sepse
Ana Carolina Gonçalves, Mariana Jorge Almeida, Mariana Cristina , Paula Werneck
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Sepse bacteriana, RCP em neonatos, prematuros
Introdução: A Sepse é uma infecção generalizada, geralmente provocada pela instalação
de um microrganismo. A prematuridade pode desencadear tal patologia, que é comum
possuir um prognóstico ruim, podendo evoluir para uma Parada Cardiorrespiratória (PCR),
sendo recomendável a aplicação do Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) para
reestabelecer sinais vitais. Objetivo: Relacionar a utilização da RCP em latentes
prematuros com as disciplinas do 3° período do curso de Fisioterapia da Univale.
Metodologia: Foram utilizados 11 artigos das bases de dados: Scielo, Google Acadêmico,
Periódicos da Capes e Pubmed, entre 2012 e 2017. Além de bibliografias específicas dos
livros: Bioestatística do ano de 1993 e Epidemiologia & Saúde do ano de
1999.Desenvolvimento: Foram coletados dados epidemiológicos no DATASUS sobre a
incidência de sepse em extremo prematuros e prematuros em Minas Gerais, de 1996 a
2014. Em seguida, os dados foram usados em uma fórmula estatística para se obter a
porcentagem equivalente de sepse neonatal no Leste de Mineiro em relação ao número
total de casos do estado. Em Imunologia é descrito que a prematuridade associada à sepse
neonatal afeta a imunidade do lactente. Logo, a Microbiologia mostra que o principal
microrganismo causador da sepse neonatal é a klebsiella pneumoniae. A Biossegurança e
Primeiros Socorros possibilita a compreensão da execução de RCP em neonatos. A
disciplina Movimento e Desenvolvimento Humano, mostra que a sepse em lactentes irá
deixar sequelas que influenciará no desenvolvimento psiconeuromotor. Já a Psicologia,
explica como as famílias vivenciam o momento de insegurança e angústia ao lidar com a
situação do lactente internado. A Metodologia de Pesquisa, nos direcionou na construção
da pesquisa científica. Conclusão: Este trabalho proporcionou a associação do uso da
RCP em lactentes prematuros que desenvolveram PCR provenientes da evolução de uma
sepse bacteriana, com as disciplinas do 3° período do curso de Fisioterapia da Univale.
carol_caca123@hotmail.com

Uma visão estrangeira de mestrandas brasileiras no Equador: relato de experiência
Jacqueline Míriam Maciel Junqueira, Rosemary Soares Ker e Lima, Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: epidemiologia, território, saúde
Introdução: O Equador é um dos menores países da América do Sul e apesar de estar
passando por reformas recentes, ainda tem desafios a enfrentar em relação a seus
sistemas de saúde. Objetivo: Descrever as experiências vivenciadas em atividades
acadêmicas desenvolvidas no Equador, viabilizadas por uma interação da UNIVALE com a
Universidad de Guayaquil. Metodologia: Fez-se um estudo epidemiológico observacional
descritivo. Através da Vice-Reitora de Investigação, Gestão do Conhecimento e PósGraduação foi possível conhecer a Universidade, assistir aulas presenciais dialogadas,
realizar visitas técnicas ao Hospital de Infectologia de Guayaquil e ao Instituto Nacional de
Investigação em Saúde Pública e realizar visitas de campo em comunidades. Dados foram
coletados em boletins epidemiológicos da Gaceta Epidemiológica, em relatórios
disponibilizados pelos dois órgãos públicos visitados e citados acima. A observação em
campo foi realizada com acompanhamento da Vice-Reitora que relatou sobre a cultura dos
povos nativos visitados. Resultados: Identificou-se que os indicadores selecionados na
Gaceta

Epidemiológica

não

correlacionavam

com

os

indicadores

nos

boletins

epidemiológicos do Brasil, impossibilitando desenvolver estudo comparativo entre os
indicadores de Guayas e os de Minas Gerais. Nas visitas de campo observou-se que os
hábitos e os costumes locais são muito próximos da natureza e as condições de
saneamento básico são precárias, mas primam pela alimentação saudável, valorizando a
tradicional cultura alimentar equatoriana com grande diversidade e variedades de
alimentos. Conclusão: Pode-se concluir que a possibilidade de cursar disciplina em outra
universidade possibilitou aprendizados novos e interdisciplinares. Essa vivência possibilitou
o desenvolvimento acadêmico, pessoal e social bem como o início da tessitura de uma rede
de pesquisa, contribuindo para o intercâmbio entre pesquisadores e o processo de
internacionalização do Mestrado em Gestão Integrada do Território.
jacquelinejunqueira@hotmail.com

Uso do Painel de luz reativa como estratégia da adaptação para vida diária no pós
AVE
Alessany de Freitas, Dayana Quaresma, Olivia Ferraz, Geane DutraUniversidade do Vale
do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico, Reabilitação, Fisioterapia, Atividades de
vida diária.
Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica complexa
envolvendo anormalidade usualmente súbita do funcionamento cerebral. Segundo dados
da Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, atualmente, constitui a principal causa
de morte, sendo responsável por mais de 90mil óbitos/ano. Objetivos: O presente trabalho
tem como objetivo apresentar o Painel de Luz Reativa e sua funcionalidade como recurso
complementar a Fisioterapia no tratamento de pacientes pós AVE. Metodologia: Trata-se
de um trabalho descritivo, onde será apresentado um produto construído através da
parceria dos alunos do curso de Fisioterapia e o curso de Engenharia da UNIVALE, é um
painel, com luzes de LED,que destacando a funcionalidade e benefícios, para os indivíduos
com AVE, sendo desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas e em um modelo
semelhante ja existente. Desenvolvimento: A patologia citada acomete várias estruturas
e funções do corpo, tornando o indivíduo dependente em suas atividades de vida diária,
sendo então a recuperação dessas funções de extrema importância. O produto foi
desenvolvido, com intuito de trabalhar a coordenação motora fina e a ADM de membro
superior, não deixando de envolver também, mesmo que de forma indireta, o equilíbrio do
paciente. Resultados: O produto foi desenvolvido mas precisa de mais estudos e
pesquisas experimentais para comprovar a extensão de sua eficácia. Conclusão: A
elaboração deste painel possibilitou compreender como a fisioterapia pode buscar auxilio
em estratégias inovadoras para auxiliar na recuperação da funcionalidade e evitar o
agravamento das complicações em pacientes acometidos pelo AVE.
alessanyf@outlook.com

Uso do Painel de Luz Reativa em pacientes com Doença de Parkinson
Angela Priscila Oliveira Felix, Isabelle Luisa Barbosa Martins, Nayara Késsia Alvarenga
Martins, Geane Alves Dutra
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Parkinson, Reabilitação, Painel de luz reativa.
Introdução: A doença de Parkinson é definida como um distúrbio crônico degenerativo.
Pode acometer indivíduos a partir dos quarenta anos, sendouma das patologias mais
comuns do idoso. A doença é caracterizada clinicamente por bradicinesia, tremor, rigidez,
alteração na postura e comprometimento das atividades diárias, necessitando dessa forma,
de intervenções que retardem sua evolução, amenizem seus sintomas e mantenha o
paciente ativo e funcional. Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo apresentar o
Painel de Luz Reativae sua funcionalidade no plano de tratamento de indivíduos
acometidos pela doença de Parkinson. Metodologia: Trata-se da apresentação de um
produto construído a partir da parceria entre alunos do 5º período do curso de Fisioterapia
e o curso de Engenharia Elétrica da Univale, sendo desenvolvido com base em pesquisas
bibliográficas e em um modelo semelhante já existente. Desenvolvimento: As funções que
se encontram acometidas pela doença de Parkinsonsão peças importantes para fazer com
que o cérebro explore, aprenda, conheça e interaja com o mundo, por isso a recuperação
dessas funções é de extrema importância.O produto desenvolvido trabalhará amenizando
os comprometimentos funcionais adquiridos com a patologia, melhorando a qualidade de
vida do paciente,podendo evitar o aparecimento de novas complicações, e também que as
já adquiridas progridam atingindo novas funções. Resultados: O painel foi criado com um
custo baixo, sendo de fácil manuseio e entendimento pelo paciente, estimulando
principalmente a coordenação motora fina e a mobilidade de membros superiores, no
entanto necessita ainda de estudos que comprovem sua eficácia. Conclusão: A elaboração
deste produto possibilitou uma maior compreensãodas alterações adquiridas com a doença
de Parkinson e a importância do desenvolvimento de inovações para tais pacientes,
destacando

a

importância
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consequentemente na qualidade de vida dos mesmos. Apoio: UNIVALE.
Isalbmartins@gmail.com

e

Vivências na atenção primária à saúde: a visão do aluno do 1º período do curso de
Medicina
Sabrina Gardênia Martins Berto, Ariana Pinheiro Caldas, Giovanna Vianna Pereira de
Oliveira, Marta Medeiros Grossi, Ayla Norma Ferreira Matos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: atenção primária, ESF, SUS
Introdução: A Atenção Primária à Saúde tem sido mais valorizada na última década e é
considerada a solução para o desvio do foco de atendimentos hospitalares e consequente
alívio na superlotação desses centros de saúde de média e alta complexidade. A Estratégia
de Saúde da Família, fundamentada no ano de 2006, bem como a especialidade Medicina
da Família e da Comunidade são instrumentos que fortalecem o enfoque público à APS.
Tendo como base as mudanças relacionadas ao processo saúde-doença, as escolas
médicas têm reformado o método de ensino para um viés mais humanizado, ampliando o
conceito de saúde que antes se centrava na doença. O sistema público de saúde exige
profissionais resolutivos com capacidade de trabalhar em equipe e que respeitem os
princípios do SUS. Neste contexto, e segundo as DCN, cabe aos cursos da área de saúde
uma estruturação curricular que favoreça a inserção do acadêmico, o mais precocemente,
nos cenários do SUS. Objetivos: Relatar as vivências desenvolvidas em uma Unidade da
Estratégia Saúde da Família, por acadêmico do curso de Medicina. Metodologia: Revisão
da literatura com base nos artigos do Scielo e pesquisa realizada com alunos que
frequentam ESF’s e com profissionais de diversas áreas da saúde. Resultados: Pode-se
perceber que o primeiro contato do acadêmico com os cenários de práticas do Sistema
Único de Saúde possibilita compreender melhor as aulas teóricas. O contato com a
realidade do sistema público desde o início garante maior afinidade do acadêmico com a
proposta do SUS. Favorece a aproximação com a comunidade, sua interação com culturas
e crenças diferentes e, seus reflexos para a prática médica. Contribui para desenvolver
habilidades importantes para a formação. Conclusão: A experiência permitiu reconhecer a
importância das aulas práticas na APS/ESF para a formação acadêmica do estudante. A
integração entre ensino serviço e comunidade possibilita ao acadêmico experimentar um
novo espaço de aprendizagem. Apoio: UNIVALE.

Representações sociais e meio ambiente: Trajetórias dos estudos no Brasil nos
últimos dez anos
Jacqueline Martins de Carvalho Vasconcelos, Eunice Maria Nazareth Nonato, George
Shigueki Yasui
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: representações sociais, meio ambiente, estado da arte
Introdução: As Representações Sociais configuram uma importante forma de
compreender e transmitir aquilo que sabemos. Elas se constituem no espaço público
através das relações produzidas pelos sujeitos e suas manifestações e se dão através de
seus discursos e de seus comportamentos sociais. Objetivos: Este trabalho tem por
objetivo identificar as pesquisas realizadas em representações sociais sobre o meio
ambiente e publicadas no Brasil entre 2008 e 2017. Metodologia: O levantamento de
dados foi realizado através de uma pesquisa qualitativa utilizando como referência a
biblioteca eletrônica SciELO Brasil. Com base nos trabalhos selecionados foi desenvolvido
um resumo de cada pesquisa avaliada. Resultados: Neste estudo identificou-se a
existência de publicações relacionadas à temática das representações sociais sobre o meio
ambiente em diferentes perspectivas teóricas. Os autores mais referenciados foram Serge
Moscovici, citado em oito dos nove trabalhos avaliados, e Denise Jodelet com cinco
referências. Nos artigos analisados, os instrumentos de coleta de dados foram
principalmente a Técnica de Livre Associação de Palavras, entrevistas semiestruturas,
questionários e a análise de desenhos. As vertentes metodológicas se apresentam
diversificadas com emprego de abordagens qualitativas e quantitativas. Apesar da
existência de diferentes linhas temáticas, metodológicas e teóricas nas publicações
analisadas, verifica-se uma convergência em relação à importância da contribuição das
representações sociais como premissa para estudos relacionados ao ambiente e sua
conservação. Conclusão: Pesquisas sobre representações sociais podem fornecer
subsídios teóricos e metodológicos para o desenvolvimento de estratégias de educação e
recuperação ambiental. Neste contexto, a promoção de estudos nessa área constitui
significativa contribuição para debates e reflexões sobre as questões ambientais. Apoio:
AES Tiête/ANEEL. j.vasconcelos@globo.com

Avaliação do Ciclo Celular Basal de tecidos hematopoiéticos de Astyanaxaltiparanae
por citometria de fluxo
Bárbara Carollina Machado do Nascimento, Talita Maria Lázaro, Nivaldo Ferreira do
Nascimento, Paulo Sérgio Monzani, José Augusto Senhorini, Silvio Carlos Alves dos
Santos, George ShiguekiYasui eNycolas Levy Pereira
Laboratório de Biotecnologia em Peixes (CEPTA-ICMBio) e AES Tietê.
Palavras-chave: Astyanaxaltiparanae, hematologia, citometria.
Introdução: Hematopoiese é a produção das células que constituem o tecido sanguíneo,
como eritrócitos, trombócitos e leucócitos, e sua avaliação pode ser de grande importância
para a determinação do estado sanitário de vertebrados. Apesar do grande número de
estudos sobre a hematologia de peixes neotropicais, conhecimentos sobre a
hematopoiesedesses animais ainda são escassos. Objetivo: Avaliar o ciclo celular basal
de baço, fígado e rim cranial de A. altiparanaeatravés da quantificação relativa do conteúdo
de DNA celular utilizando citometria de fluxo. Metodologia: Nove espécimes
deAstyanaxaltiparanae(~6,4 g) foram eutanasiadosem solução deeugenol (1 mL/L) e
tiveram fragmentos de baço, fígado, rim cranial coletados. Como controles, foram também
utilizados fragmentos de nadadeiras e músculo. Os tecidos foram colocados em tubos
plásticos (1,5 mL) contendo solução detergente e após 10 min foi adicionada solução
contendo DAPI (4',6-diamino-2-fenilindol). A leitura das amostras foi realizada em citômetro
de fluxo e os “gates” foram fixados em2n, 2n-4n e 4n tornando possível a determinação a
porcentagem de células em mitose, síntese e metáfase. Os dados foram transformados
utilizando o método do arco seno, submetidos à um teste de Kruskal-Wallis e tiveram as
médias comparadas utilizando teste de Tukey e Kramer. Resultados: Nenhuma diferença
significativa foi encontrada nas taxas de mitose (P = 0,2078) e síntese (P = 0,9100). A taxa
de metáfase encontradas no baço (1,47 ± 0.35%) foi menor (P = 0,0347) que na nadadeira
(3,76 ± 0.51%), mas ambos os resultados não apresentaram diferenças em relação ao
músculo (2,00 ± 0,24%), fígado (1,48 ± 0.37%) e rim cranial (2,40 ± 0.67%). Conclusão:
Quando em repouso os ciclos celulares de tecidos hematopoiéticos não se diferenciam do
muscular (tecido não proliferativo) podem ser menores que em tegumentos (nadadeira).
Apoio: FAPESP (2010/17429-1, 2011/11664-1).

Isolamento de espermatogonia de adultos de Astyanax altiparanae
Bruna dos Santos Machado, Lucia Suárez López, George Shigueki Yasui, Silvio Alvez dos
Santos, Jose Augusto Senhorini, Paulo Sergio Monzani
CEPTA/ICMBIO/Laboratório de Biotecnologia de Peixes
Palavras-chave: espermatogonia, oogônios, células germinais, quimerismo
Introdução: O Astyanax altiparanae (lambari) é capaz de reproduzir mais que uma vez por
ano e de fácil manejo, sendo considerado um bom modelo de estudo. A técnica de
quimerismo utilizando o transplante de células germinativas em adultos estéreis vem se
tornando uma importante ferramenta para reconstituição de espécies ameaçadas de
extinção. O isolamento de células germinativas é essencial para sua criopreservação
visando a formação de banco genético e futuro uso em estratégias de conservação.
Objetivo: Avaliar a separação de espermatogonias de lambaris pelo método de gradiente
de densidade, identificado as frações com maior concentração de espermatogonias.
Metodologia: Dezesseis exemplares de lambaris foram utilizados para o fracionamento
das células das gônadas. As gônadas foram coletadas e minçadas em placa de Petri
contendo solução de Hanks suplementada com antibiótico. A dissociação enzimática foi
realizada em solução de Hanks com 0.02g/L de colagenase, por 3h à temperatura
ambiente, em homogeneizador de sangue. O material digerido foi filtrado em malha de
150µm e 50µm e centrifugado a 400 g/L por 8min. O "pellet" celular foi suspenso em 100µL
de solução de Hanks e centrifugado a 800 x por 30min em gradiente de Percoll de 10%,
20%, 30% e 40%.As células foram avaliadas por microscopia quanto ao tipo celular e a
viabilidade. A concentração celular foi avaliada usando câmera de Neubauer. Resultados:
Foram observadas 4 bandas distintas no gradiente. Na análise microscópica foi verificado
que a maior concentração de espermatogonias foram encontradas no gradiente de 20%,
seguido pelo gradiente de 30%, apesar deste último apresentar grande quantia de
espermatozóides. Conclusão: As técnicas de dissociação enzimática e fracionamento
celular pelo gradiente foram sucedidas na separação de espermatogonia de lambaris. Esta
etapa é essencial para futuros trabalhos de avaliação de meios para criopreservação destas
células e de aplicação em quimerismo. Apoio: FAPESP (2010/17429-1, 2011/11664-1);
ICMBIO-CEPTA.
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(Astyanaxaltiparanae)
Nivaldo Ferreira do Nascimento1,2; George Shigueki Yasui2; Silvio Carlos Alves dos
Santos1,2 e Laura Satiko Okada Nakaghi1
1Centro

de Aquicultura da UNESP- Jaboticabal/SP; 2Laboratório de Biotecnologia de

peixes, Centro Nacional de pesquisa e conservação de peixes continentais (CEPTA) –
Pirassununga/SP; AES Tietê – Promissão/SP.
Palavras-chave: citometria de fluxo, manipulação cromossômica, ploidia
Introdução: Peixes triploides apresentam três conjuntos de cromossomos, o que afeta a
gametogênese e resulta em esterilidade. Assim, os mesmos são interessantes para
produção e conservação, pois apresentam maior rendimento de carcaça e caso haja
escapes ao meio ambiente os impactos são reduzidos. Em peixes, a triploidização é
facilmente induzida através de choques de temperatura ou pressão, com o intuito de inibir
a liberação do segundo corpúsculo polar. No entanto, este procedimento nem sempre
garante que 100% da progênie seja triploide, além de diminuir a sobrevivência. Assim, uma
alternativa seria a produção de peixes tetraploides, os quais, caso produzam gametas
diploides, podem garantir a produção em massa de peixes triploides. Objetivo: O objetivo
deste estudo foi avaliar a ploidia dos gametas de machos tetraploides de lambari (Astyanax
altiparanae) por citometria de fluxo. Metodologia: Dois machos tetraploides foram
hormonalmente induzidos utilizando hipófise de carpa (3mg/kg). Dez horas após a indução
o sêmen foi coletado com o auxílio de uma micropipeta de 1000 µL (Eppendorff, Hamburg,
Alemanha) e transferido diretamente para 400 µL de solução de Ringer modificada (128,3
mM de NaCl, 23,6 mM de KCl, 3,6 mM de CaCl2, 2,1 mM de MgCl2) para imobilização dos
espermatozoides. Posteriormente, a ploidia dos gametas foi avaliada em citômetro de fluxo
(CyFlow Ploidy Analyzer,Partec, GMBh, Alemanha). Os gametas de machos diploides
foram utilizados como controle. Resultados: Os resultados mostraram que a ploidia dos
gametas do grupo controle eram todos haploides (1c). Por outro lado, machos tetraploides
produziram apenas gametas diploides (2c). Conclusão: A produção de espermatozoides
diploides pode ser empregada para futuros estudos de manipulação cromossômica e
produção em massa de peixes triploides. nivaldotec@yahoo.com.br

Confirmação da triploidia em curimbatá Prochilodus lineatus por morfometria
nuclear dos eritrócitos
Lauriene Luiza de Souza Munhoz, Rafaela Manchin Bertolini, Silvio Alves dos Santos, Paulo
Sérgio Monzani, José Augusto Senhorini, Nivaldo Ferreira do Nascimento, George Shigueki
Yasui.
CEPTA/ICMBio/Laboratório de Biotecnologia de Peixes
Palavras-chave: citometria de fluxo, eritrócitos, curimba, manipulação cromossômica.
Introdução: Técnicas de manipulação cromossômica, como a triploidização, são
interessantes por permitirem a produção de organismos estéreis e com maior crescimento
somático. Assim, métodos eficazes são necessários para a identificação de tais animais.
Dentre estes, a morfometria nuclear dos eritrócitos através do esfregaço sanguíneo tem a
vantagem de ser simples, rápida e interessante para trabalhos em campo. Objetivo: O
objetivo deste trabalho foi utilizar morfometria nuclear dos eritrócitos como ferramenta para
confirmação da triploidia em curimbatá (Prochilodus lineatus). Metodologia: Os peixes
foram anestesiados em solução de Eugenol (1 g/L-1) e o sangue coletado através de punção
caudal usando uma seringa contendo uma gota de EDTA (5%). Logo após, foram
confeccionados esfregaços sanguíneos de peixes 2n e 3n (n = 3) e corados com o kit
Panótipo (Apenas o passo 1 para coloração dos núcleos), fotografados em microscópio
(Nikon DS- Fi1, Tokyo, Japão)por meio do software Nis-Ar Elements (Nikon, Tokyo, Japão)
e processados no software ImageJ. Foi realizada a mensuração do perímetro e área dos
núcleos dos eritrócitos. Também foi realizada citometria de fluxo da nadadeira para a
confirmação da ploidia. Resultados: Peixes triploides exibiram eritrócitos com núcleos
maiores, apresentando perímetro de 17.61 ± 0.21 µm e área de 20.37 ± 0.48 µm2, enquanto
que nos diploides o diâmetro e área foram significativamente menores (P<0.001), sendo
14.65 ± 0.10 µm e 14.77 ± 0.19 µm2, respectivamente. Conclusão: Os resultados
confirmam que a morfometria nuclear dos eritrócitos é uma técnica efetiva para confirmação
da triploidia em P. lineatus. Apoio: FAPESP (2010/17429-1, 2011/664-9); CEPTA/ICMBio.

Território, saúde e sociedade: análise crítica e reflexiva da interdisciplinaridade
proposta nas dissertações do mestrado GIT - gestão integrada do território de
Governador Valadares – MG
Aline Valéria de Souza, Diogo Pena Moreira, Gisely Vasconcelos Moreira Baia, Viviane
Cristina Salgado Dias
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: território, saúde, sociedade, cultura
Introdução: Para Piaget, a pesquisa interdisciplinar tem a finalidade de recompor ou
reorganizar os âmbitos do saber, através de uma série de intercâmbios que consistem de
recombinações construtivistas que superem as limitações que impedem o avanço científico.
Estas limitações também foram citadas por Kuhn (1997) ao se referir aos paradigmas da
ciência normal. Tanto Bicudo (2008), como Alvarenga et al (2011) citam a necessidade de
transpor os limites da ciência disciplinar tendo em vista a complexidade do mundo atual,
baseada nas rupturas antropológicas. Objetivo: Realizar análise das dissertações do
Mestrado em Gestão Integrada do território de Governador Valadares/MG - GIT por área
afim e identificar de que modo à interdisciplinaridade tem se efetivado nessas
pesquisas.Metodologia: Estudo de revisão documental, com mapeamento de oito
dissertações do Mestrado GIT, do período de 2012 à 2016, a inclusão destas foi baseada
em temas por áreas afins. Resultados: Das oito dissertações estudadas, destacamos seis
nos quais a interdisciplinaridade se apresenta por meio da busca de elementos de
diferentes áreas para discussão da temática proposta, como por exemplo: educação,
comunicação, sociologia, cultura, história, relações sociais e arte, em diálogos com
perspectivas teóricas dos estudos territoriais, sustentada por autores em comuns: Rogério
Haesbaert, Milton Santos, Marcos Aurélio Saquet, Michel Foucault e Claude Raffestin.Nos
demais trabalhos, observamos uma abordagem multidisciplinar, uma vez que se percebe
uma colaboração mútua de duas ou mais ciências. Conclusão: A análise das dissertações
tornou possível a compreensão da forma como a interdisciplinaridade e ou
multidisciplinaridade tem se efetivado nessas pesquisas. A complexidade dos fenômenos
sociais e de saúde impõe desafios para a ciência moderna e a interdisciplinaridade aparece
como uma alternativa para a compreensão desses fenômenos. aline.souza@univale.br

A (i)legalidade da inclusão TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS na energia
elétrica
Ariane Ribeiro Gomes da Silva, Maria Elizabeth Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: direito tributário, ICMS, ICMS energia elétrica, TUST e TUSD na base de
cálculo do ICMS.
Introdução: A economia de um país é baseada em três elementos imprescindíveis à
produção: combustíveis, energia e comunicação.A energia elétrica é tributada pelo ICMS
(imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação). Atualmente, para
remunerar a utilização do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica é
necessário o pagamento de duas tarifas: Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Neste sentido, tais tarifas são
inseridas na base de cálculo do ICMS tendo como parâmetro os Convênios ICMS n.º
117/2004 e n.º 95/2005 e posteriores alterações. Objetivo: Promover uma discussão sobre
a (i)legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS de energia
elétrica. Metodologia: O presente estudo parte de uma revisão bibliográfica, com análise
de artigos e jurisprudências pertinentes ao tema. Resultados: Percebeu-se que a Primeira
Turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) é favorável à inclusão das referidas tarifas na
base de cálculo do ICMS de energia elétrica, contradizendo decisões anteriores do próprio
STJ. Por outro lado, recentemente o Ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal
Federal (STF), recomendou o não julgamento do ICMS deste tema pelo STF, o que evitou
a inclusão definitiva das tarifas na base de cálculo do ICMS. Conclusão: Concluiu-se,
portanto, que a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS energia
elétrica é tema não pacificado pelos Tribunais Superiores, porém não há base legal para a
cobrança destas tarifas, tendo em vista que é um tipo de remuneração em que o usuário
pode escolher usar ou não.
arianeribeiro.direito@gmail.com

Expansão de rebordo alveolar com a técnica ridge – split para colocação de
Implantes. Estudo retrospectivo
Bruno Giacomini de Almeida, Daiane Cristina Peruzzo
Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopodo Mandic – Campinas
Palavras-chave: ridge-split; técnica de expansão alveolar; split - crest
Introdução: Desde a introdução do conceito da osteointegração, os implantes dentários
comprovaram ter um prognóstico confiável a longo prazo. Uma crista alveolar deficiente,
consequência de uma extração dentária, pode comprometer significativamente a
reabilitação cirúrgica e protética com implantes. Uma das maneiras de solucionar essa
deficiência é a realização da Técnica Ridge-Split (TRS) para colocação do implante.
Objetivos: Avaliar a eficácia da TRS e a sobrevivência dos implantes instalados nas
regiões onde houve reconstruções ósseas horizontais. Metodologia: Este é um estudo
retrospectivo, com base nos dados dos prontuários de pacientes parcialmente edêntulos,
com espessura de 1,44 a 5,13mm na crista óssea e que receberam instalação implantes
após a TRS entre o período de 2008 a 2016 atendidos em clínica privada. Resultados: 46
pacientes (32 femininos, 14 masculinos), em 65 sítios tratados, receberam 109 implantes,
dos quais 07 falharam 6,43% (03 foram observadas antes da reabertura, 03 falhas foram
observadas na reabertura, 01 falha observada em implante reabilitado proteticamente), 97
osseointegraram e 05 aguardam reabertura. Conclusão: Dentro da limitação do presente
estudo, foi possível constatar alto índice de sobrevivência de implantes (88,99%) instalados
por meio da TRS em regiões com deficiência óssea horizontal previa. A técnica Rigde-Split
é um procedimento cirúrgico que deve ser encarado como de boa previsibilidade para
reconstruções de defeitos ósseos horizontais. Por ser um procedimento cirúrgico
minimamente invasivo, não necessitando uma segunda área cirúrgica doadora de enxerto
ósseo, é de melhor aceitação por parte do paciente comparado ao enxerto ósseo autógeno
em bloco, por proporcionar um pós-operatório de menor morbidade.
drbrunogiacomini@hotmail.com

Simef: sistema de controle de medicamentos de farmácia
Bryan França, Charles Andrade, Farley Souza, Israel Zequinelli
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: sistemas de informação, saúde, remédio, estoque
Introdução: O trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema por discentes do curso
Sistemas de Informação da UNIVALE para atender a uma demanda da área da saúde. A
partir de um projeto do curso de Farmácia na entidade filantrópica Santa Luzia, identificouse a necessidade de controlar os medicamentos, afim de facilitar o dia a dia e atender a
legislação. Objetivos: Aplicar conhecimentos de engenharia de software, linguagem de
programação C#, conceitos de banco de dados e SQL no desenvolvimento de um sistema
real. Metodologia: As funções do sistema serão definidas por meio do levantamento dos
requisitos, feito através de reuniões com os profissionais da associação, responsáveis por
manter o funcionamento da farmácia e com a coordenação do curso de farmácia.
Resultados: A definição do escopo envolveu a análise e a concepção de um banco de
dados para atender aos requisitos específicos do ambiente. Conclusão: Conclui-se que
será possível desenvolver o sistema de controle de medicamentos da farmácia.Esta
ferramenta dará suporte, pois vão reunir informações e recomendações relacionadas às
características e detalhes dos medicamentos, viabilizarão também uma distribuição
adequada e correta, de acordo com as normas da vigilância sanitária, bem como fornecer
outras informações que irão possibilitar a instituição de cuidar, proteger e manter a saúde
de seus pacientes. Espera-se, portanto, que o uso desse software sirva de auxílio para
promover uma interação entre os gestores da Associação Santa Luzia e a farmácia que
possibilitará uma gestão eficiente no controle dos medicamentos, alcançando assim
eficácia e efetividade desejadas.
bryanfranca@univale.br

Análise preliminar da interdisciplinaridade nas dissertações do Mestrado do GIT –
Gestão integrada do Território de Governador Valadares
Débora Tameirão Lisboa, Álisson Brizon D’Anjelo Chaib, Marcos Vinícius Pardim, Rogério
Silva Cardoso, Maria Celeste Reis Fernandes Souza.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: interdisciplinaridade, território, dissertação, GIT
Introdução: O programa de mestrado em Gestão Integrado do Território (GIT) tem intenção
de produzir dissertações com um olhar para a interdisciplinaridade no campo acadêmico. A
partir dessa premissa busca-se tomar como objeto de análise parte dessa produção, tendo
como referência as contribuições de Thomas Kuhn (1998) e Maria Aparecida Bicudo. A
interdisciplinaridade que se procura na pesquisa é a indicada por Bicudo como: “uma
atividade de investigação que coloque disciplinas em relação umas com as outras”
(BICUDO, 2008, pp. 137-150). Objetivo: Analisar como se apresenta a interdisciplinaridade
em oito dissertações produzidas no GIT. Metodologia: A metodologia utilizada foi análise
documental. Foi proposto o desenvolvimento da análise, na disciplina “Fundamentos da
Ciência e Pesquisa”, de oito dissertações produzidas no programa de mestrado em Gestão
Integrada do Território (GIT), a partir da qual se gerou um quadro com os itens: Referencial
Teórico; Metodologia; Problema ou questões de pesquisa; Objetivos; Autor e Ano de
Publicação. Cada componente do grupo analisou duas dissertações e foi realizada uma
discussão a respeito das análises que cada um obteve sobre os trabalhos lidos, se os
mesmos continham ou não interdisciplinaridade. Resultados: Dentro da pesquisa
trabalhada pelo grupo, observou-se que apenas uma das dissertações não se aprofundou
na discussão interdisciplinar, em função de ter empregado um viés positivista no
desenvolvimento do estudo. Todos os trabalhos conseguiram desenvolver uma
contundente análise territorial a respeito do tema proposto. Conclusão: A discussão aberta
apontou que os trabalhos desenvolvidos nesse programa de mestrado abordam, de
maneira profunda, a questão territorial. A produção acadêmica analisada, em sua maioria,
consegue atender a uma proposta interdisciplinar. O estudo propiciou ao grupo envolvido
aplicar e lapidar o conhecimento teórico a respeito de interdisciplinaridade, e sobre o modo
de produzir pesquisa acadêmica. Apoio: UNIVALE/FPF. debora.tameirao@yahoo.com.br

Educação, migração e território: uma análise interdisciplinar dos estudos do GIT
Denis Boaventura da Silva, Arthur Minelli Araújo, Ernani Soares Rocha, Keytiane Iolanda
Moura, Maria Celeste Reis Fernandes de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: interdisciplinaridade, educação, migração, território
Introdução: A interdisciplinaridade utilizada como um conceito estratégico e compreendida
a partir de Edgar Morin (2005, p. 23) como “um pensamento que capte relações, interrelações, implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são
simultaneamente solidárias e conflitivas” para criar pontes e respeitar a complexidade entre
os saberes apresenta-se neste trabalho com o intuito de analisar as produções voltadas às
questões de migração, educação e território, concebidas no GIT. Objetivo: Analisar o modo
de comparecimento da interdisciplinaridade em dissertações produzidas no GIT nas
vertentes: educação, migração e território. Metodologia: Foram elaborados quadros de
mapeamento de produções acadêmicas e este resumo a partir de 8 dissertações de
mestres do Programa GIT, sob a ótica de Morin (2005). Resultados: Pós-análises feitas,
percebeu-se que a interdisciplinaridade apresenta-se através dos conceitos de espaço
material (cidades, regiões, meios rurais e urbanos) e espaço sociocultural. Em 6 destes, a
contextualização material do território histórico/geográfico diante de mudanças que ocorrem
no espaço físico através das relações e interações dos sujeitos no território e outros 2
apresentam-se em áreas conceituais de educação, prevalecendo a imaterialidade do social
e cultural onde as mudanças ocorrem nas relações e não necessariamente no espaço.
Claude Raffestin, que apresenta conceitos de território a partir de relações de poder entre
indivíduos e instituições, e Rogério Haesbaert, que norteia noções de multiterritorialidade;
são os autores mais recorrentes nas dissertações. Conclusão: A interdisciplinaridade nos
trabalhos analisados do GIT possibilita novas perspectivas de contextualização a partir de
problemas propostos dentro dos conceitos de espaço (i) material, destacando as noções
de território a partir das interações de instituições, indivíduos, relações de poder e fronteiras
simbólicas.

Isolamento de leveduras em ônibus intermunicipais de estudantes universitários
Maria Laura de Oliveira Lopes, Adriano Alves de Oliveira, Angelo Gabriel de Souza Toledo,
Fabíola Calú Bomfá, Gabriel de Oliveira Cavalcante, Karolina Rodrigues da Silva,
Marcondio Pereira da Silva Júnior, Samara da Silva Rodrigues, Lourimar Viana Nascimento
Franco de Sousa
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: leveduras, intermunicipais, ônibus, Candida
Introdução: As leveduras são fungos, que se apresentam caracteristicamente sob a forma
unicelular. Elas são encontradas em vários lugares como solo, ar, plantas e alimentos. A
Candida é um gênero de levedura que pode ser encontrada como um habitante normal da
microbiota de pessoas saudáveis, e quando há desequilíbrio do sistema imune, pode gerar
algumas manifestações oportunistas. Objetivo: Identificar a presença de leveduras em
ônibus de transporte intermunicipal de universitários, na região do médio rio Doce.
Metodologia: Foram coletas 30 amostras em dois ônibus diferentes, caracterizados como
ônibus 1 e 2. Para a coleta foi utilizado um swab estéril umedecido em água destilada e
passado em 15 locais predeterminados para cada ônibus. Em seguida, o swab foi inoculado
em Caldo Sabouraud e encaminhados para o laboratório de microbiologia onde foram
incubados a 37ºC. Após este período, os tubos que apresentaram turvação compatível com
crescimento leveduriforme, foram repicadas em placas contendo Ágar Sabouraud e
novamente incubadas a 37ºC. As leveduras foram identificadas por testes presuntivos
através da produção de pigmentos em meio CRHOMagarCandida e do microcultivo.
Resultados: Do total de 30 amostras coletadas, 6,7% dos isolados foram positivos para
Candida. Esse fato foi observado em apenas um local tanto para o ônibus 1 quanto para o
ônibus 2. Foi possível observar no CHROMagarCandida que se tratava de duas espécies
distintas. Por serem duas amostras positivas, uma possuía característica compatível C.
tropicalis por apresentar cor azul violácea e morfologia característica no microcultivo (50%)
e a outra foi caracterizada como C. parapsilosis por apresentar cor rosa e morfologia típica
ao visualizar o microcultivo (50%). Conclusão: Embora não haja relatos da presença de
leveduras sendo isoladas em ônibus interescolares, os resultados comprovam a presença
das mesmas e a necessidade de continuidade dos estudos para confirmação das espécies.

Planejamento e execução de um inquérito populacional de saúde no sul do Brasil
Milena de Oliveira Simões1, Samuel Carvalho Dumith1,2, Lulie Rosane Odeh Susin2, Carla
Vitola Gonçalves1
1Programa

de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Faculdade de Medicina.

Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande, RS, Brasil.
2Programa

de Pós-Graduação em Saúde Pública. Faculdade de Medicina. Universidade

Federal do Rio Grande. Rio Grande, RS, Brasil.
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Introdução: A operacionalização que envolve a realização de estudos de base
populacional poucas vezes é descrita, o que pode dificultar a execução dos mesmos.
Compartilhar esses procedimentos entre pesquisadores torna-se imprescindível tanto para
o aprimoramento e replicação dos métodos, quanto para melhora dos resultados obtidos.
Objetivo: Considerando a importância de estudos epidemiológicos e a complexidade de
desenvolve-los, o objetivo desse trabalho foi descrever os aspectos metodológicos e
operacionais de um inquérito de pesquisa sobre saúde, realizado no extremo sul do Brasil.
Metodologia: Estudo transversal, de base populacional, intitulado “Saúde da População
Riograndina”, composto por indivíduos de 18 anos ou mais, residentes na zona urbana do
município de Rio Grande, RS, Brasil. Amostragem probabilística, tendo como unidade
primária amostral os setores censitários. O instrumento de pesquisa consistiu num
questionário padronizado, com questões fechadas, e previamente testado. Para a
execução da coleta dos dados, foram contratadas nove entrevistadoras, que se dirigiam até
os domicílios selecionados. Um questionário resumido foi aplicado a 10,5% dos indivíduos
para fins de controle de qualidade. O trabalho de campo se estendeu de abril a julho de
2016 e antes da coleta de dados a pesquisa foi aprovada por um comitê de ética.
Resultados: Dos 70 setores censitários amostrados, foram selecionados 711 domicílios e
1.429 indivíduos. Responderam o questionário 1.300 indivíduos (91,0%) de 676 domicílios
(95,1%). As perdas e recusas foram mais prevalentes para os indivíduos do sexo masculino
e dos setores do centro da cidade. A reprodutibilidade do questionário foi satisfatória, com
valor médio de Kappa igual a 0,80. Conclusão: Apontaram-se os principais aspectos

metodológicos, que poderão ser de interesse para outros pesquisadores. Destaca-se a
relevância desses tipos de estudos para a produção de informações sobre diversas
condições de saúde da população. Apoio: FAPERGS, CAPES, CNPq, FURG.

O recebimento de aconselhamento nutricional em um município do sul do Brasil:
estudo de base populacional
Milena de Oliveira Simões, Samuel Carvalho Dumith, Carla Vitola Gonçalves
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Faculdade de Medicina. Universidade
Federal do Rio Grande. Rio Grande, RS, Brasil.
Palavras-chave: epidemiologia nutricional, estudos transversais, prevalência, orientação,
hábitos alimentares
Introdução: O aconselhamento ou orientação nutricional é definido como o processo pelo
qual os indivíduos são auxiliados a selecionar e implementar comportamentos adequados
de alimentação e estilo de vida, desempenhando um papel essencial na prevenção e
tratamento das doenças crônicas prevalentes nos dias de hoje. Objetivo: Avaliar o
recebimento de aconselhamento nutricional em adultos e idosos residentes na área urbana
do município de Rio Grande/RS. Metodologia: Estudo transversal de base populacional,
derivado de um projeto de pesquisa maior, intitulado “Saúde da população Riograndina”. A
coleta de dados foi realizada por meio de questionário aplicado em domicílio, no ano de
2016. Foram analisadas variáveis sócio demográficas, comportamentais, estado nutricional
e outras variáveis de saúde. O desfecho avaliado foi o recebimento de aconselhamento
nutricional no último ano. Resultados: Um total de 1.296 indivíduos compôs a amostra
(taxa de resposta: 90,7%). Os resultados demonstraram que a maioria dos entrevistados
era do sexo feminino (56,6%) e com idade entre 18 e 59 anos (75,3%). A prevalência do
recebimento de aconselhamento nutricional foi de 19,9% (IC95%:17,3 a 22,5), sendo maior
entre as mulheres (p=0,01). Na análise estratificada por sexo, apresentaram associação
estatisticamente significativa (p<0,05) com o desfecho as variáveis escolaridade maior igual
a 12 anos, consulta médica no último ano, baixo peso, obesidade, diabetes e hipertensão
para os homens; nas mulheres, as variáveis foram plano de saúde, consulta médica no
último ano, obesidade e diabetes. Conclusão: Os achados indicam que a prevalência do
aconselhamento nutricional ainda é baixa. Além disso, esse vem sendo empregado
frequentemente, em decorrência de uma doença já instalada ou em um estado nutricional
de obesidade. Fato esse que expõe a necessidade de que o mesmo seja realizado não
somente para o tratamento, mas também como ações preventivas e de educação

Fenômenos complexos e território: a busca da interdisciplinaridade
Ricardo Alves, Arthur Ferreira da Silva Júnior, Gilsa Santos, Maria Celeste Reis Fernandes
de Souza
Mestrado em Gestão Integrada do Territorio (GIT) – Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE
Palavras-chave: fenômenos complexos, território, interdisciplinaridade
Introdução: A análise da aplicação da interdisciplinaridade nos estudos de fenômenos
sociais é a tônica deste trabalho. Tem-se como fio condutor dessa análise a
interdisciplinaridade como “tarefa precípua de operar nas fronteiras disciplinares e na
(re)ligação de saberes, tendo como finalidade última dar conta de fenômenos complexos,
de diferentes naturezas” (ALVARENGA, Augusta et al.,2011, p.21). Objetivos: Objetivouse identificar a interdisciplinaridade aplicada aos objetos de estudos de dissertações
produzidas no Mestrado do GIT nas áreas de saúde, cultura, migração e território.
Metodologia: Foram lidas seis dissertações cujos referenciais teóricos e metodológicos
foram destacados em quadros. A partir desses aspectos, avaliou-se como os seus autores
se valeram da interdisciplinaridade para tratar dos fenômenos que investigaram.
Resultados: Em distintas áreas de pesquisa, percebeu-se a interdisciplinaridade como
meio de estruturação dos trabalhos, seja na abordagem do território ou no campo específico
investigado, possibilitando a uma área esclarecer a outra e proporcionando trocas entre
elas. Nas pesquisas sobre saúde, a interrelação entre as áreas estão centradas nas teorias
administrativas, em uma visão holística e sistêmica; e também na territorialização como
eixo comum que as perpassa. O dialogismo linguístico é a linha que costura as várias
teorias utilizadas para entender a língua como ferramenta de territorialização dos migrantes.
E nas conformações identitárias e relações de poder, os estudos sobre território e cultura
são o foco de análise, conjugando lingüistas, geógrafos, historiadores e antropólogos, entre
outros. Conclusão: As análises apontam para a interdisciplinaridade como ferramenta
primordial na investigação de fenômenos complexos, que suscitam abordagens a partir de
várias áreas do conhecimento. Especialmente se conjugamos tais fenômenos em seus
territórios, visto ser esta uma categoria interdisciplinar.

A importância da busca ativa como estratégia de controle da hanseníase em
territórios endêmicos
Rosemary Soares Ker e Lima1, Lorena Bruna Pereira de Oliveira2, Rafael Silva Gama3, José
Antônio Guimarães Ferreira4, Maria Aparecida de Faria Grossi4, Jessica K. Fairley6, Lúcia
Alves de Oliveira Fraga6, Suely Maria Rodrigues1
1Gestão

Integrada do Território, Universidade do Vale do Rio Doce, 2Programa de Pós-
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DIP/Genética e Biotecnologia), da Universidade Federal de Juiz de Fora-GV, 4Faculdade
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Introdução: De acordo com a literatura, contatos de casos de hanseníase apresentam
maior risco de adoecimento e nesse sentido, é primordial fortalecer e ampliar as ações de
busca ativa de casos no âmbito da atenção primária de saúde. Objetivo: Implementar a
busca ativa como medida de controle da hanseníase em territórios endêmicos considerando
características socioeconômicas e epidemiológicas de casos novos e contatos.
Metodologia: Foi selecionado para o estudo um distrito rural de Mantena, por meio de
informações da Gerência Regional de Saúde de Governador Valadares - MG, para busca
ativa. Foram aplicados questionários estruturados, realização de exame clínico e físico
conduzidos pela equipe vinculada ao projeto de pesquisa, como médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, entre outros. Resultados: Foram examinados 292 indivíduos que
apresentavam história de hanseníase na família, no período compreendido entre julho de
2016 e fevereiro de 2017. Desses, 15 eram do sexo feminino e 12 do masculino, sendo 6
menores de 15 anos. Vinte e sete foram diagnosticados como casos novos, dos quais 22
considerados multibacilares e 5 paucibacilares. Quanto à raça, 2 se consideraram brancos,
18 se consideraram pardos e 7 se consideraram negros. Constatou-se baixo grau de
escolaridade, sendo que ninguém declarou ter mais que o ensino médio. Também as
condições socioeconômicas se mostraram baixas, considerando a renda familiar, sendo

que apenas 2 declararam vivercom mais de 3 salários mínimos. Conclusão: A busca ativa
foi realizada nas dependências da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do distrito rural,
num evento para esclarecimento sobre lesões cutâneas suspeitas de hanseníase. Neste
momento, ocorreu orientação com relação aos sinais e sintomas, às formas de transmissão,
medidas de prevenção e tratamento da hanseníase. Essa atividade foi conduzida pela
equipe vinculada ao projeto de pesquisa, bem como médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, agentes de saúde da ESF. Apoio: FAPEMIG; Fundo Nacional de Saúde –
Ministério da Saúde TC 304/2013.
rskerl@me.com

Importância atribuída pelas gestantes à presença do acompanhante na sala de parto
Samara Alves Avanzi, Suely Maria Rodrigues, Marileny Boechat Frauches Brandão, Carlos
Alberto Dias
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: gestantes, acompanhante, parto, apoio
Introdução: O parto é um processo natural que envolve fatores biopsicossociais
constituindo em experiência de significativo impacto emocional para a mulher. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, uma parturiente deve ser acompanhada pessoas em quem
confia e com quem se sinta à vontade. O acompanhante traz consigo significados diversos
podendo refletir positivamente no comportamento da parturiente. Nele é depositada a
segurança de ter alguém próximo e confiável, assim como na equipe de profissionais a
quem atribui a responsabilidade do manejo do parto. O acompanhante deve ser escolhido
pela gestante podendo ser o marido, a mãe ou qualquer outra pessoa que a faça se sentir
acolhida e protegida. Objetivo: Identificar a pessoa de preferência e a importância que a
gestante atribui à sua presença como acompanhante na sala de parto. Metodologia:
Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantiqualitativa no qual foram
entrevistadas 40 gestantes cadastradas no Programa de Humanização do Pré-natal e
Nascimento. Resultados: A maioria (75%) das entrevistadas gostaria de ser acompanhada
na sala de parto. A preferência é pelo marido ou namorado, pai da criança (61%), mãe
(18%) e o marido ou mãe (14%). A preponderante escolha pelo pai da criança se deve à
confiança estabelecida e ao fato de ser o genitor como indicado nos seguintes fragmentos:
“Ele passa mais confiança, dá apoio, ajuda, ele é o pai”; “Porque é de confiança minha e é
o pai da criança”; “Porque ele quer muito ir e ele é meu companheiro”; “Porque é opai e eu
confio nele”. Já em relação à mãe a escolha se deve à proximidade e experiência com a
situação: “Ela conhece a experiência de ter um filho, sabe o sofrimento da mãe”; “Porque
meu marido não aguenta”. Conclusão: A presença do acompanhante revela-se importante
para garantir conforto, bem-estar e segurança para mulheres no momento do parto. Nesse
sentido, o suporte de alguém de confiança traz diversos benefícios à mulher, principalmente
no que se refere à saúde materna. Apoio: FAPEMIG. UNIVALE. UFVJM.
samaraavanzi@gmail.com

Avaliação de utilização da Cloud Computing no desenvolvimento de software
Henrique Ribeiro, Ian Paganoto, Pedro Coelho, Vinicius Matos, Herbert da Silva Costa
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: cloud computing, viabilidade, solução, empresas
Introdução: Cloud Computing é um paradigma de utilização de recursos e serviços que
tem tido um enorme impacto na indústria da Tecnologia de Informação (TI). Desde os
profissionais e empresas, até o usuário final, a Cloud irá revolucionar a maneira de como
se utiliza recursos de computação, armazenamento de dados e aplicações, aproximandoos das reais necessidades de cada um e criando condições únicas para a inovação e para
a aceleração do desenvolvimento das economias. Objetivo: Analisar a viabilidade técnica
e econômica do uso da tecnologia Cloud Computing no desenvolvimento de uma solução
tecnológica que viabilize a incorporação de serviços terceirizados remotos na estrutura de
trabalho de micro e pequenas empresas. Metodologia: Pesquisa de natureza exploratória
e qualitativa buscando identificar os principais riscos e benefícios da computação em nuvem
para micro e pequenas empresas da região, através de dados coletados junto às mesmas.
Resultados: Propor uma solução com o uso da Cloud Computing para as empresas e
demonstrar possíveis indicadores de qualidade que o serviço poderia vir a ter. Conclusão:
A definição das ferramentas, metodologias e serviço que darão suporte a todo ciclo de
desenvolvimento do software visam garantir produtividade e qualidade no desenvolvimento
do software. Foram analisadas as questões da produtividade, qualidade, custos e
principalmente os desafios que a empresa irá enfrentar ao fazer uso dessa tecnologia no
seu dia-a-dia e os impactos que essa tecnologia terá na operacionalidade da empresa.
herbert.costa@univale.br

Segurança da Informação: Uma análise pratica da segurança da informação no
ambiente empresarial
Jhonatan de Souza, Mateus Andrade, Rayser Kevin, Herbert da Silva Costa
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: segurança, dados, informação, empresas
Introdução: O advento da internet e dos computadores fez com que essas tecnologias se
tornassem cada vez mais presentes no mundo. Essa presença tecnológica no cenário
corporativo fez com que ocorressem diversas mudanças, tanto positivas quanto negativas.
São grandes as vantagens provenientes desse fenômeno para a gestão da informação
corporativa, visto que as ferramentas tecnológicas propiciam a integração e automação dos
processos. Contudo, surge também o fardo de como gerir a segurança destas informações,
e essa grande disponibilidade de dados é preocupante. Objetivo: Analisar e realizar
ataques aos sistemas informacionais de empresas a fim de conhecer o cenário de
segurança vivido em empresas selecionadas, executando diagnósticos de vulnerabilidade
nas empresas para explorar as falhas encontradas quando possível e permitido, além de
gerar relatórios que apresentem as vulnerabilidades, apresentando soluções e propondo
melhorias quanto a segurança da informação. Metodologia: Pesquisa dividida em duas
partes, sendo uma teórica, tendo caráter qualitativo exploratório, utilizando questionários
respondidos pelas partes interessadas, e a segunda parte, prática, utilizando metodologia
Experimental, na forma de pesquisa de campo, onde as empresas selecionadas na primeira
etapa passarão por testes de invasão (pentest). Resultados: Testes preliminares
realizados em servidores web, mediante permissão verbal de seus gestores, revelaram que
existe, sim, um certo nível de vulnerabilidade neste tipo de serviço. A pretensão é expandir
estes testes, realizando verificações em empresas de vários ramos de atuação, para
averiguar a que nível essas brechas chegam. Conclusão: Em cidades pequenas como
Governador Valadares, o investimento com segurança de dados é irrisório, quase nulo. No
entanto, com base na pesquisa teórica realizada, foi possível concluir que a segurança da
Informação é imprescindível para as empresas, independentemente de seu porte. Sendo
assim, a melhor maneira de manter essa segurança é conhecer os riscos, e saber como se
defender deles. herbert.costa@univale.br

Susceptibilidade das amostras de Staphylococcus aureus frente a amostras
antimicrobianas
Letícia Muller, Benício Arruda , Rúbia Figueiredo, Stanley Rodrigues, Lourimar Viana
Nascimento Franco de Sousa
Universidade Vale do Rio doce – UNIVALE
Palavras-chave: beta-lactâmico, antimicrobianos, resistência
Introdução: O Staphylococcus aureus é um patógenos com resistência antimicrobiana
elevada. Sendo o mesmo causador de grandes manifestações clínicas que compreendem
como infecções em ferimentos para combater essas infecções são utilizados os
antibacterianos que são substâncias naturais, sintéticas e semi-sintéticas que podem ser
classificadas como bacteriostáticas, que inibem a proliferação do microrganismo e os
bactericidas que promovem a morte da bactéria. A bactéria Staphylococcus aureus possui
mecanismos de resistência como, por exemplo, a hiperprodução da enzima betalactamasee a presença de uma proteína ligadora de penicilina as PBP assim alterando a
função

esperada

dos

antimicrobianos.

Objetivo:

para

constatar

sua

susceptibilidade/resistência a um ou mais /agentes antimicrobianos foi realizado o
antibiograma, utilizando amostras coletadas em ônibus intermunicipais e das mãos dos
acadêmicos do curso de odontologia da Universidade Vale do Rio Doce. Metodologia: as
amostras foram inoculadas em caldo nutriente e incubadosa 37ºC por 24 horas. Após este
período, foi utilizando o método de difusão em ágar com amostras de Staphylococcus
aureus. As bactérias foram repicadas em Ágar MüellerHinton e em seguida,foram
colocadosos discos dos antibióticos: Oxacilina;Trimetoprim/sulfametoxazol; Penicilina
10;Claritromicina;Vancomicina 30;Gentamicina. Após esse processo, as placas foram
incubadas a uma temperatura de cerca de 37ºC durante o período 24 horas. Ao passar às
24 horas ocorreu a leitura e interpretação do halo de inibição. Resultados: após a leitura
do halo obtivemos os seguintes resultados de 9 amostras utilizadas 8 deram resistentes a
penicilina 10 e 7 deram resistentes a oxacilina. Conclusão: podemos assim observar que
esses obtiveram resultados elevados, isso devido a hiperprodução da enzima betalactamase. O farmacêutico apresenta importante papel no combate da automedicação,
tornando-se indispensável para que esta prática seja realizada de forma responsável.

Perfil nutricional dos participantes do campeonato mineiro de ciclismo
Alex Sandro Seccato, André Marques Fernandes Silva
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.
Palavras-chave: ciclismo, hábitos nutricionais, nutrição esportiva
Introdução: O ciclismo é uma modalidade esportiva caracterizada por grandes volumes de
treinos e provas de longa duração de alta intensidade, exigindo de seus praticantes grandes
demandas energéticas e qualidade de nutrientes para garantir alto rendimento. Objetivo:
Caracterizar o perfil nutricional dos participantes do campeonato mineiro de ciclismo.
Metodologia: Os indivíduos que participaram do campeonato de ciclismo, responderam
voluntariamente a um questionário sobre: características gerais de treinamento e seus
hábitos nutricionais. Resultados: A amostra foi composta por 34 indivíduos, sendo 29
homens e 4 mulheres com idade (

 35,3 ± 9

anos. Sobre o volume semanal de treinos, os ciclistas realizam (

 5,1 ± 1

semana e sessões de duração (

 118,8 ±

observou que somente 20,5 % dos ciclistas seguem dieta prescrita por nutricionista. Os que
não seguem dieta orientada, não estão satisfeitos com sua dieta e seu desempenho
esportivo (40,7 %). Em relação a utilização de suplementos esportivos, 90,9% dos
entrevistados utilizam, porém, somente 20,5% são orientados por nutricionistas. Os
suplementos mais utilizados são: BCAA (76,4%); carboidratos em géis (51,3%); Whey
Protein (44,4 %); Malto dextrina (35,5%). Durante as sessões de treinamentos e
competições os ciclistas relataram os seguintes sintomas mais frequentes: sensação de
perda de força (64%); câimbras (58%); sede muito intensa (41,3%); gases ou inchaço
abdominal (23,5%) e azia (17,4%). Sobre a preparação antes das competições, 41,8% não
fazem refeição pré-competição e 52,7 % não realizam refeições pós-competição.
Conclusão: Conclui se que a maioria dos atletas não seguem dieta prescrita
pornutricionista, assim, evidenciasse práticas nutricionais equivocadas e sintomas
indesejáveis, que podem prejudicar a recuperação do atleta e consequentemente sua
preparação, assim afetando seu desempenho em competições.
seccatoalex@hotmail.com

Avaliação antropométrica e autopercepção do peso em idosos
André Marques Fernandes Silva, Diego Alves dos Santos, Keveenrick Ferreira Costa,
Heliakym de Almeida Ferreira, Gabriel Mendes Oliveira, Erasmo Montes Assis de Bem,
Clarice Lima Alvares da Silva, Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz, Andréia Cristiane Carrenho
Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: envelhecimento, índice de massa corporal, sobrepeso, atividade física
Introdução: O envelhecimento é um processo biológico natural, porém, submete o
organismo a diversas alterações anatômicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas. À
medida que esse processo acontece, ocorre a mudança da composição corporal, sendo
que, a massa de gordura e a gordura visceral aumentam, enquanto a massa muscular
diminui. Uma ingestão excessiva de quilocalorias pode aumentar ainda mais as reservas
de gordura, afetando negativamente o desempenho físico e a qualidade de vida. Objetivo:
Analisar se os indivíduos que se julgam abaixo do peso, com peso adequado ou com
sobrepeso estão realmente nessas faixas autodeclaradas em relação ao seu índice de
massa corporal (IMC). Metodologia: Os indivíduos que participam das atividades de
extensão desenvolvidas na Praça de Esportes de Governador Valadares, por meio do
projeto “Atividade Física e Saúde Cardiometabólica” da UFJF/GV, responderam a um
questionário contendo perguntas sobre: características gerais e sobre a sua autoavaliação
do peso, os indivíduos também se submeteram a medidas de peso e altura, para posterior
cálculo do IMC. Resultados: A amostra foi composta por 59 idosos (acima de 60 anos),
sendo 17 homens e 42 mulheres. Com a análise das variáveis observou-se que 27,1% dos
indivíduos autodeclararam-se com sobrepeso, enquanto 54,2% autodeclararam-se com
peso normal e 18,6% não souberam responder. No entanto, levando-se em consideração
o cálculo do IMC, 74,5% dos indivíduos apresentaram-se com sobrepeso (IMC >27kg/m²),
23,7% com peso normal (IMC >22 a <27kg/m²) e 1,7% abaixo do normal (IMC <22kg/m²).
Conclusão: Neste sentido, pode-se concluir que maior parte da amostra encontra-se acima
do peso adequado e, que muitos indivíduos autodeclarados com peso normal avaliaram-se
de maneira equivocada. Portanto, orientações sobre adequação do peso, orientação
nutricional e prática de atividade física são de suma importância visando proporcionar uma

melhora na qualidade de vida da população idosa. Apoio: UFJF; PROEXT; PROPESQ;
PRAÇA DE ESPORTES-GV; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq.
andre_amfs@hotmail.com

Avaliação do Ciclo Celular Basal de tecidos hematopoiéticos de Astyanaxaltiparanae
por citometria de fluxo
Bárbara Carollina Machado do Nascimento, Talita Maria Lázaro, Nivaldo Ferreira do
Nascimento, Paulo Sérgio Monzani, José Augusto Senhorini, Silvio Carlos Alves dos
Santos, George ShiguekiYasui eNycolas Levy Pereira
Laboratório de Biotecnologia em Peixes (CEPTA-ICMBio) e AES Tietê.
Palavras-chave: Astyanaxaltiparanae, hematologia, citometria.
Introdução: Hematopoiese é a produção das células que constituem o tecido sanguíneo,
como eritrócitos, trombócitos e leucócitos, e sua avaliação pode ser de grande importância
para a determinação do estado sanitário de vertebrados. Apesar do grande número de
estudos sobre a hematologia de peixes neotropicais, conhecimentos sobre a
hematopoiesedesses animais ainda são escassos. Objetivo: Avaliar o ciclo celular basal
de baço, fígado e rim cranial de A. altiparanaeatravés da quantificação relativa do conteúdo
de DNA celular utilizando citometria de fluxo. Metodologia: Nove espécimes
deAstyanaxaltiparanae(~6,4 g) foram eutanasiadosem solução deeugenol (1 mL/L) e
tiveram fragmentos de baço, fígado, rim cranial coletados. Como controles, foram também
utilizados fragmentos de nadadeiras e músculo. Os tecidos foram colocados em tubos
plásticos (1,5 mL) contendo solução detergente e após 10 min foi adicionada solução
contendo DAPI (4',6-diamino-2-fenilindol). A leitura das amostras foi realizada em citômetro
de fluxo e os “gates” foram fixados em2n, 2n-4n e 4n tornando possível a determinação a
porcentagem de células em mitose, síntese e metáfase. Os dados foram transformados
utilizando o método do arco seno, submetidos à um teste de Kruskal-Wallis e tiveram as
médias comparadas utilizando teste de Tukey e Kramer. Resultados: Nenhuma diferença
significativa foi encontrada nas taxas de mitose (P = 0,2078) e síntese (P = 0,9100). A taxa
de metáfase encontradas no baço (1,47 ± 0.35%) foi menor (P = 0,0347) que na nadadeira
(3,76 ± 0.51%), mas ambos os resultados não apresentaram diferenças em relação ao
músculo (2,00 ± 0,24%), fígado (1,48 ± 0.37%) e rim cranial (2,40 ± 0.67%). Conclusão:
Quando em repouso os ciclos celulares de tecidos hematopoiéticos não se diferenciam do
muscular (tecido não proliferativo) podem ser menores que em tegumentos (nadadeira).
Apoio: FAPESP (2010/17429-1, 2011/11664-1).

Caracterização dos indivíduos participantes de eventos de extensão em Governador
Valadares – MG
Caroline Chaves Teixeira, Hiltomar Martins de Oliveira Costa, Diego Alves dos Santos,
Keveenrick Ferreira Costa; André Marques Fernandes Silva, Jéssica Mayara Silva Nery,
Matheus Lima de Oliveira, Erasmo Montes Assis de Bem, Andréia Cristiane Carrenho
Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: atividade física, promoção de saúde, idoso.
Introdução: As atividades de extensão são formas de transpor os limites da universidade
possibilitando a interação entre a universidade e a comunidade. Em relação à saúde, é
observado que as ações de extensões são um tipo de intervenção primária que auxilia
bastante na saúde da população brasileira, pelo fato de ser voltada muitas vezes para a
promoção e prevenção de algumas doenças. Objetivo: Caracterizar os indivíduos
participantes de eventos pontuais de extensão desenvolvidos na cidade de Governador
Valadares (GV). Metodologia: Este projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Juiz de Fora (Parecer: 1.089.162). Entres os anos de 2014 a
2016 o Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa (NEPI) promoveu feiras de saúde em GV. Ao
todo, 299 idosos responderam a um questionário com perguntas sobre: idade e prática de
atividade física (AF) de lazer (pelo menos 5x semana, com duração de

30 min). Foi

realizada uma análise descritiva e os dados estão apresentados em números absolutos e
em percentuais. Resultados: Em relação à prática de AF, em idosos de 60 a 69 anos
(sendo, 150 indivíduos, 31 homens e 119 mulheres), 58% declararam praticar alguma AF
e 42% declararam não praticar. Em idosos de 70 a 79 anos (sendo 124 indivíduos, 35
homens e 89 mulheres), 58% declararam praticar alguma AF, e 42% declararam não
praticar. Já os idosos de

80 anos (sendo 25 indivíduos, 4 homens e 21 mulheres), 48%

declararam praticar AF e 52% declararam não praticar. Conclusão: A maioria dos idosos
que participam de eventos pontuais de extensão desenvolvidos na cidade de GV é do sexo
feminino. Considerando os idosos de 60 a 79 anos, a maioria relatou praticar alguma AF,
porém, considerando os idosos com 80 anos ou mais, a presença de prática de AF foi
menor. Com isso, é importante promover a prática de AF em idosos (principalmente aqueles

que apresentam maior idade) e buscar formas de estimular a participação dos idosos do
sexo masculino em eventos de saúde. Apoio: UFJF; PROEXT; PROPESQ; PRAÇA DE
ESPORTES-GV; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq; MEC.
carolinechavesteixeira@hotmail.com

Parâmetros morfométricos de ossos escafoides isolados do acervo anatômico da
UFJF/GV
Crislaini da Rocha Pacheco, Patielly Batista Viana, Amanda Marinho Brasil, Kennedy
Martinez de Oliveira
Universidade Federal de Juiz de Fora–Campus Governador Valadares
Palavras-chave: fraturas, necrose avascular, pseudoartroses.
Introdução: O escafóide é um osso carpal que desempenha um papel crucial nas
articulações radiocarpal e mediocarpal. No entanto, é o osso carpal de maior envolvimento
nas fraturas e como a sua vasculatura é inadequada, invariavelmente, está envolvido em
necroses e/ou pseudoartroses. Objetivo: Descrever os achados laboratoriais de ossos
escafóides secos e isolados do acervo da anatomia da UFJF-GV e discutir, junto à literatura
especializada, as implicações clínicas tais como a suscetibilidade à fratura e a distribuição
vascular relacionada à morfometria completa desses ossos. Metodologia: Consulta direta
ao acervo anatômico da Universidade Federal de Juiz de Fora / campus Governador
Valadares e a revisão bibliográfica das principais bases de dados da área da saúde:
MEDLINE, SciELO, BIREME e CAPES. Resultados: Devido à natureza bastante peculiar
desse osso carpal, no que se refere à vasculatura e a sua anatomia topográfica óssea locoregional particular, notamos, pelos achados laboratoriais, consubstanciados pelos
referenciais teóricos, uma relação direta entre formatos e distribuições foraminais e as
suscetibilidades do mesmo aos eventos de fraturas, consolidações e necroses. Conclusão:
Tendo em vista as implicações clínicas que possam decorrer da variação da morfometria
do osso escafóide, é de suma importância o conhecimento desses achados anatômicos
bem como sua correlação com a intercorrência funcional e parafuncional. Apesar dos
diversos relatórios sobre fraturas, essas lesões são mal compreendidas, pois as fraturas de
escafóide são classificadas de acordo com a localização e estabilidade sendo difíceis de
relacionar com a tridimensional anatomia. Apoio: UFJF; MEC; CNPq.
crislaini_rocha@hotmail.com

Atrativos turísticos, desenvolvimento e planejamento: reflexões teórico-conceituais
Francielle da Silva Coelho, Aline Marchesi Hora, Fernanda de Alencar Machado
Albuquerque, Carlos Alberto Dias
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Atrativos Turísticos, Desenvolvimento sustentável, Planejamento
Introdução: O turismo é uma atividade complexa que ao se apropriar de recursos naturais
e culturais agrega-lhes valores econômicos, transformando e integrando potencialidades
no espaço no qual se desenvolve. Através do processo de planejamento e desenvolvimento
é possível observar mudanças por ele geradas e estabelecer estratégias que permitam
acompanhar seus impactos positivos e minimizar os negativos. Objetivo: Conduzir uma
reflexão teórico conceitual acerca do planejamento e desenvolvimento da atividade turística
e seus desdobramentos sobre o ambiente. Metodologia: Revisão integrativa de literatura
a partir de artigos disponíveis no Portal de Periódicos Capes e Publicações de Turismo, em
língua portuguesa, identificados pelo descritor atrativo turístico. Resultados: Foram
encontrados 14 artigos na SciELO, 6 em Publicações de Turismo, sendo considerados 7 e
3 respectivamente. Portanto, devido aos critérios de inclusão estabelecidos 10 serviram de
referência para o presente estudo. Os atrativos turísticos se desenvolvem e são planejados
sob a ótica do espaço e constitui-se como fatores sociais e econômicos capazes de
transformar a realidade em diversos âmbitos. O planejamento é primordial para que se
estabeleça objetivos e metas que permitam seu desenvolvimento de forma sustentável.
Dentre as metas a serem alcançadas no processo de implementação das atividades
turísticas destacam-se: evidenciar potencialidades; promover a valorização do local;
fomentar a conservação dos atrativos e mitigar/eliminar processos de degradação através
do envolvimento de moradores e turistas. Conclusão: Planejamento e desenvolvimento
são bases para que as atividades turísticas se estabeleçam, cresçam e sejam sustentáveis.
Neste processo o ambiente se reconfigura às mudanças. Medidas de conservação e
preservação dos atrativos turísticos reduzem danos provocados ao espaço e fomentam
atitudes promotoras do desenvolvimento sustentável. Apoio: PIBIC/FAPEMIG, UFVJM.
franciellesilva.ufvjm@gmail.com

Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia da UNIVALE
(CAIGG): uma proposta inovadora
Geane Alves Dutra, Vanessa Loyola Lopes
Universidade Vale Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: gerontologia, geriatria, envelhecimento, interdisciplinaridade
Introdução: Significativa parcela da população da cidade de Governador Valadares é
constituída por idosos. De acordo com o IBGE, tem-se 30.882 pessoas com 60 anos ou
mais na região, correspondendo a 11,71% da população total. Em função do crescente
processo de envelhecimento populacional vivenciado, faz-se necessária a criação de
estratégias de abordagens voltadas para os desafios relacionados a esse público, que por
suas peculiaridades e por toda a complexidade envolvida no processo do envelhecimento,
devem ser realizadas de forma interdisciplinar e multidimensional. Objetivo: Apresentar o
CAIGG como forma de atendimento interdisciplinar diferenciado voltado para a população
idosa de Governador Valadares e região. Metodologia: Trata-se da descrição de um
projeto proposto pelo curso de Fisioterapia envolvendo a participação de todos os cursos
da UNIVALE. Discussão: O projeto em questão propõe criar um espaço de assistência à
pessoa idosa em todas as dimensões que interferem na conquista de um envelhecimento
saudável, diminuindo a ocorrência de problemas graves do idoso como a imobilidade e a
incidência de quedas. Trata-se de um espaço voltado para o atendimento, estudo e
pesquisa do envelhecimento humano, onde cada curso envolvido desenvolverá atividades
com planos de ação específicos. Os atendimentos dos idosos usuários serão baseados em
avaliação e abordagem globais, contemplando as dimensões social, clínica, mental e
funcional, de modo a contribuir para a identificação das necessidades do idoso,
possibilitando estratégias eficazes de cuidado. Conclusão: Em consonância com o PDI da
Univale, que ressalta a importância de atender as demandas sociais da região de inserção
da Universidade, o CAIGG vai de encontro à proposta de consolidação e ampliação das
atividades de extensão e ação comunitária, proporcionando à comunidade assistida,
atendimentos de qualidade, garantindo a integralidade da assistência à saúde do idoso.

Perfil dos pacientes idosos atendidos pela Fisioterapia em uma Unidade de Saúde
em Governador Valadares - MG
Geane Alves Dutra, Marcelo Xavier Coelho, Anaile Duarte Toledo Martins
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: envelhecimento, expectativa de vida, muito idosos
Introdução: Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou de
forma relevante nos últimos anos. Tal fato associado ao aumento significativo na proporção
de idosos na população tem gerado a necessidade de estudos voltados às suas
peculiaridades e heterogeneidade. Os idosos com 80 anos ou mais crescem a um ritmo
maior que a população com mais de 60 anos, como revela o censo demográfico feito em
2015 pela PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). No Brasil, de acordo com
o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), são considerados idosos jovens os que
tem entre 60 e 70 anos de idade; idosos medianos a partir de 70 até os 80 anos; e muito
idosos aqueles acima de 80 anos. Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes idosos atendidos
por estagiários do curso de Fisioterapia da UNIVALE no estágio de Saúde Coletiva, com
destaque aos muito idosos. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal
realizado através da coleta de dados como gênero, idade e quantidade de medicamentos,
obtidos através de prontuários, no ano de 2016. Resultados: Foram encontrados 33
idosos, sendo 24 mulheres (72,73%) e 9 homens (27,27%), com idade entre 60 a 79 (n=17;
51,52%) e com idade igual e maior que 80 anos (n=16; 48,48%).Quanto ao uso de
medicamentos identificou-se que apenas 1 idoso (3,0%) não faz uso de medicamento, 19
idosos (57,6%) fazem uso de 1 a 4 medicamentos e 13 idosos (39,4%) usam cinco ou mais
medicamentos. Conclusão: Um grande desafio que a longevidade impõe é o de conseguir
uma sobrevida maior com melhor qualidade de vida. Quanto maior o crescimento dos muito
idosos, maior a chance do confronto com incapacidades, necessidade de cuidados
prolongados, dentre outros. Acredita-se que o conhecimento dessa parcela da população
idosa forneça subsídios que auxiliem na implementação de políticas públicas de
atendimento e de uma assistência mais adequada às suas necessidades e peculiaridades.

Ações Motoras e alterações espaço-temporal em diferentes divisões de peso das
Artes marciais mistas: aplicações para o treinamento
José Raimundo Fernandes, Ciro José Brito, Bianca Miarka
Departamento de Educação Física, Universidade de Juiz de Fora, Brasil
Palavras-chave: Artes Marciais Mistas (MMA), ações motoras, treinamento esportivo
Introdução: O MMA é uma modalidade complexa, por combinar técnicas de ataque do
boxe, kickboxing e muay-thai, com projeções e ações de lutas do judô, luta olímpica e jiu
jitsu que podem ser utilizados nos momentos de combate em pé, clinch e combate de solo.
Objetivo: comparar ações motoras e alterações espaço-temporal entre as divisões de peso
do Ultimate Fighting Championship (UFC™), indicando aplicações práticas para o
treinamento de MMA. Metodologia: foram analisados 2.814 rounds de todas as divisões
de peso por ações motoras e alterações espaço temporal e o tempo mantendo a distância,
clinch e trabalho de solo. Resultados: Observaram-se diferenças entre as divisões de peso
no tempo mantendo distância durante o combate em pé, com menor tempo na categoria
peso pena 131,4” e galo 12,9”. No clinch sem ataque, com maior tempo no peso mosca
11,4” e meio-médio 12,6” e na luta de solo sem ataque, com maior tempo no meio-médio
0.9” (p≤0,001 para todas essas comparações). Durante a manutenção da distância, os
meio-médios apresentaram maior frequência de golpes acertados na cabeça (7±8 vezes) e
tentativas totais de golpes (24±22 vezes), quando comparados com as outras categorias
de peso (p≤0,005 para essas comparações). No clinch os pesados apresentaram maior
frequência de golpes acertados na cabeça (3±7 vezes) e tentativas de golpes na cabeça
(4±9 vezes) em comparação com outras categorias de peso, enquanto meio-médio
mostraram menor número de golpes acertados no corpo (2±5 tentativas) e quantidade de
golpes totais (3±5 tentativas), quando comparados com outras categorias de peso (p≤0,005
para essas comparações). Por fim, durante o combate no solo, lutadores do peso mosca
apresentam maior frequência de golpes acertados na cabeça (8±10 tentativas) e tentativas
de golpes na cabeça (10±13 tentativas), e golpes acertados no corpo (3±5 tentativas) e
tentativas de golpes no corpo (3±6 tentativas) (p≤0,005 para essas comparações).
Conclusão: pontos importantes que mostram diferenças significativas entre as categorias
de peso que podem ser utilizadas por treinadores nos programas de preparação física e

técnico-tática dos atletas de MMA. As diferentes divisões de peso indicaram que devem ser
aumentadas as frequências de golpes durante o combate em pé em distância,
especialmente, nos leves e meio-médio. No solo, os atletas do peso mosca devem focar no
striking e ações de grappling em relação aos demais.
mundegv@hotmail.com

Comparações de lesões nas fases de campeonato por categoria de peso e sexo
durante a competição do mundial de Judô de 2013
José Raimundo Fernandes, Ciro José Brito, Bianca Miarka
Departamento de Educação Física, Universidade de Juiz de Fora, Brasil
Palavras-chave: Epidemiologia, Prevenção de Lesão, Artes Marciais.
Introdução: O judô é um esporte de combate praticado em pé e no solo que combina
técnicas de agarre, domínio, chaves articulares e projeções. Está no programa olímpico
desde 1964, porém poucas informações sobre lesões associadas com técnicas e ações
específicas dessa modalidade foram investigadas. Objetivo: O objetivo deste estudo foi
analisar a incidência de lesões e fatores relacionados durante o Campeonato Mundial de
2013 do Rio em Janeiro (quando houve mudança de regra e a retirada de golpes que
poderiam ser lesivos). Metodologia: Este estudo observacional foi composto por 673
competidores (258 mulheres) de todas as categorias de peso. Todos os combates foram
gravados (n=720) e os fatores de lesão (gravidade, área corporal, situação, tipo e
mecanismo) foram observados. Resultados: Os resultados foram analisados por ANOVAoneway (post hoc de Tukey) e teste de Qui-quadrado. Foram encontradas 47,48 lesões por
1000 atleta-exposição (A-E), separando homens e mulheres a incidência foi de 38,04 e
52,93 lesões por 1000 A-E; respectivamente. Houve alta prevalência de lesões leves
(58,8%; X2=20,67, P<0,001), caracterizadas por lesões de estresse (36,8%) e traumas
diversos (42,6%; X2=24,47, P<0,001) ocorrendo durante a projeção (29,4%) e ações de
disputa de pegada (32,4%; X2=11,489, P=0,042). As principais partes do corpo afetadas
foram os dedos, mãos e olhos (33,8%). De acordo com as fases da competição, houve
grande prevalência na fase eliminatória (54,4%) e 1ª rodada final (20,6%; X2=13,679,
P=0,0034). Não foram observadas diferenças entre sexos e categorias de peso, exceto
entre os ligeiros com alta variabilidade de situações de lesões em comparação aos leves
(P=0,04). Conclusão: Em conclusão, as principais causas de lesão e o índice delas
permanecem similares independente das modificações nas regras.
mundegv@hotmail.com

Análise da satisfação corporal em gestantes e puérperas
Lívia Figueiredo Pereira, Vivianny Maria Gonçalves Moura Gomes, Pedro Henrique Berbert
de Carvalho
UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: imagem corporal, gestantes, período pós-parto
Introdução: A imagem corporal é um fenômeno multidimensional, conceituada como a
figura que formamos em nossa mente sobre o nosso corpo, e está ancorada em afetos,
crenças e comportamentos em relação ao próprio corpo. Tem-se nos últimos anos o início
da investigação focada na imagem corporal positiva, a qual pode contribuir para a qualidade
de vida no aspecto preventivo e de promoção de saúde. Contudo, estudos nesse campo
ainda são insipientes, em especial na população de gestantes e mulheres no pós-parto.
Objetivos: Comparar a satisfação corporal (imagem corporal positiva) de gestantes
(subdividas nos três períodos gestacionais) e mulheres no pós-parto. Metodologia: Tratase de um estudo quantitativo, transversal e comparativo. Participaram 204 gestantes e 79
puérperas dos municípios de Governador Valadares e Juiz de Fora, Minas Gerais. Foram
coletados dados sociodemográficos e questionado sobre a satisfação corporal das
participantes. Realizou-se a estatística descritiva e inferencial por meio do teste de variância
ANOVA one-way seguido de post hoc de Bonferroni. Teste de homogeneidade de Levene
foi utilizado para análise de igualdade de variância. Utilizou-se o software SPSS v. 21.0 e
nível de significância de 5%. Resultados: Os resultados indicaram diferenças entre todos
os períodos gestacionais e o pós-parto quanto a satisfação corporal (F3, 238 = 13,724; p =
0,0001). Puérperas indicaram menores escores para essa variável. Conclusão: A
satisfação corporal possui valor mais elevado nos períodos gestacionais do que no
puerpério. Acredita-se que por meio desse diálogo sobre as expectativas com relação ao
corpo no pós parto e os sentimentos envolvidos nessa transição, possa-se promover o
empoderamento da mulher e a elucidação das reais alterações corporais em consequência
do parto e posteriores a ele, amenizando as insatisfações e as patologias decorrentes
dessas. Apoio: PROPESQ/UFJF (BIC).

O uso de arcos como elementos decorativos em igrejas
Lorrayne Nascimento, Ananda Aguiar, Daniella Perboires, Édypo Dias, Rondinelly Geraldo
Pereira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: arcos, igrejas, sistemas estruturais
Introdução: Este trabalho foi elaborado como atividade da disciplina Sistemas Estruturais,
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e buscou
evidenciar a utilização dos arcos como elementos decorativos nas igrejas e fazer menção
ao uso deste elemento como instrumento de poder e estilo em época medieval. Objetivos:
Pesquisar o surgimento e a utilização do arco como símbolo da igreja bem como sua
aplicação diante da sua usabilidade em solução estrutural e a importância que o arco trouxe
para a evolução construtiva das catedrais e templos de séculos passados e da atualidade.
Metodologia: Realizaram-se pesquisa bibliográfica e seminário, no período compreendido
entre agosto e novembro de 2016. Resultados: Do séc. XI ao XII observa-se que o arco
foi introduzido na arquitetura das igrejas românicas como solução estrutural para eliminar
o uso das múltiplas colunas da arquitetura grega criadas para vencer grandes vãos e
suportar o peso das grandes abóbodas, os arcos evoluíram do sistema viga-pilar através
da construção de falsos arcos. Em meados do séc. XIII a construção das igrejas passou a
usar o arco ogival como elemento estrutural, para ser possível tornar a estrutura da
edificação mais leve e não mais construir paredes grossas como no estilo românico. No
séc. XI identificou-se o arco como uso decorativo perfeito. Juntamente com o surgimento
do arco como elemento estrutural, o mesmo também se mostra com muita força como
decoração e se tornando assim uma identidade explícita nos templos até os dias de hoje.
Percebe-se assim, como o arco acompanha as mudanças significativas da arquitetura e do
estilo vivido na época. Atualmente é muito comum ver templos com arcos, devido essa
identidade forte que essa estrutura apresenta, e assim, passar um ar de poder para as
igrejas e a sensação de estar mais perto do sagrado. Conclusão: O estudo realizado
apresentou a importância que os arcos tiveram na história e na identidade dos templos
religiosos. A forma como essa estrutura influencia não somente na sua função estrutural,
como também na decorativa. Observou-se que nas igrejas da cidade de Governador

Valadares e da região do vale do rio Doce a função decorativa dos arcos sobrepõe a função
estrutural.
fernanda.lorrayne@hotmail.com

Valores de pressão arterial casual em hipertensos medicados participantes das feiras
de saúde em Governador Valadares-MG
Marcos Vinícius Freitas de Souza, Karen de Toledo Moraes, Diego Alves dos Santos;
Sabrina Stefany da Silva Souza, Keveenrick Ferreira Costa, Regina Gendzelevski Kelmann,
Andreia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: idosos, risco cardiovascular, tratamento
Introdução: A alta prevalência de hipertensão arterial aliada ao seu curso assintomático e
aos potenciais eventos cardiovasculares associados requer controle adequado. Assim
sendo, o uso racional da terapia anti-hipertensiva constitui arcabouço fundamental.
Objetivos: Avaliar os níveis de pressão arterial casual em adultos hipertensos medicados
participantes das Feiras de Saúde em Governador Valadares. Metodologia: 216
adultos/idosos (167 mulheres e 49 homens) que frequentaram os eventos das Feiras de
Saúde em Governador Valadares responderam à um questionário (idade, sexo,
comorbidades e uso de medicamentos) e foram submetidos à aferição casual da pressão
arterial de repouso (através do método auscultatório). Foram considerados com níveis de
pressão arterial alterados, indivíduos que demonstraram pressão arterial sistólica ≥
140mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 90mmHg. Resultados: De acordo com a
amostra analisada, 40,2% dos hipertensos medicados apresentaram pressão arterial
sistólica ≥ 140mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 90mmHg. Por outro lado, apenas
13% apresentou pressão arterial sistólica < 120mmHg e/ou pressão arterialdiastólica <
80mmHg. Conclusão: Os resultados demonstram a necessidade da conscientização deste
grupo populacional sobre o uso correto da terapêutica anti-hipertensiva e sobre a
necessidade de retornar para consultas médicas para reavaliar a terapêutica, com o
objetivo de prevenir e controlar eventos sistêmicos deletérios causados pela hipertensão
arterial. Apoio: UFJF; PROEXT; PROPESQ; PRAÇA DE ESPORTES-GV; DROGASIL;
FAPEMIG, CNPq; MEC.
marcos_souza_662@hotmail.com

Relato de caso: paciente acometido por trauma automobilístico resultando em Úlcera
Venosa Crônica (UVC)
Natália Maciel Muniz, Paola Cirino de Oliveira, Ana Germano, Sabrina Gomes de Morais
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: reabilitação, ulcera venosa crônica, equipe multidisciplinar
Introdução: Os acidentes envolvendo motocicletas causam em sua maioria traumatismos
em membro inferior e pelve em decorrência da colisão frontal ou lateral. Dados da
Organização Mundial de Saúde mostram que, a cada ano, mais de 1,2 milhão de pessoas
falecem em decorrência de acidentes de trânsito, das quais 90% são de países de baixos
e médios salários. De acordo com dados do Denatran, ocorrerem em média 72,4 mil
internações de vítimas de acidentes de trânsito. Desse total, 35,7 mil são vítimas de
acidentes de moto, o que representa quase 50%. Essa mortalidade é elevada,
principalmente, sobre jovens, o que faz com que alguns indicadores de saúde, como os
“Anos Potenciais de Vida Perdidos”, sejam bastante afetados, inclusive com repercussão
relevante sobre a segurança de vida do país. Objetivo: Avaliar os efeitos do tratamento
fisioterapêutico e de enfermagem em um paciente com úlcera venosa crônica decorrida de
um acidente automobilístico, atendido no Ambulatório de Lesões da Universidade Vale do
Rio Doce. Metodologia: Trata-se de um relato de caso desenvolvido no período de março
a junho de 2017. Paciente, gênero masculino, 35 anos, realiza curativo com bota de unna
2 vezes por semana e como recurso de reabilitação fisioterapêutica a cinesioterapia
(alongamentos e mobilização) 1 vez por semana. Para análise dos dados foram utilizados
fotografia da lesão, perimetria, goniometria e teste de força muscular manual. Resultados:
Foi observado melhora da lesão com diminuição da espessura e comprimento, e da
mobilidade e do edema após as intervenções. Conclusão: Em pacientes acometidos por
UVC o atendimento multidisciplinar se faz necessário por permitir uma abordagem de forma
ampla e integrada o que contribui para a melhora do quadro e retorno do paciente ás suas
atividades diárias e sociais.

Identificação de peixes triploides de mandi (pimelodus maculatus) por cariotipagem
Rafaela Manchin Bertolini, Lucia Suárez López, Nivado Ferreira do Nascimento, Lauriene
Luiza de Souza Munhoz, Silvio Alvez dos Santos, José Augusto Senhorini, George Shigueki
Yasui
CEPTA/ICMBio/Laboratório de Biotecnologia de peixes
Palavras-chave: Pimelodus maculatus, manipulação cromossômica, confirmação da
ploidia.
Introdução:Peixes triploides apresentam um conjunto extra de cromossomos e são
conhecidos por apresentarem um maior rendimento de carcaça devido ao fato de serem
estéreis e desviarem a energia necessária à maturação gonadal para o crescimento
corpóreo. Outra vantagem da esterilidade é que, em caso de escapes, os impactos
ambientais são reduzidos.É possível induzir peixes à triploidia submetendo os embriões a
choques de temperatura, químicos ou de pressão logo após a fertilização, inibindo assim a
liberação do segundo corpúsculo polar. No entanto, após a indução, é essencial a
confirmação da ploidia dos peixes e para isso têm sido utilizados diversos métodos como
citometria de fluxo e citogenética. Esta última apresenta a vantagem de ser acurada, ser de
baixo custo e ainda utilizada para identificação de mosaicos. Objetivo: avaliar se a técnica
de cariotipagem para identificar a ploidia de mandis (Pimelodus maculatus) triploidizados.
Metodologia: Para a realização da técnica de citogenética foram utilizados 14 mandis, 7
diploides e 7 triploides. Tais animais foram previamente identificados através de citometria
de fluxo (CyFlow Ploidy Analyzer,Partec, GMBh, Alemanha). Os peixes foram injetados com
fermento biológico e após dez horas, o rim cranial foi retirado para processamento de rotina
em citogenética através da coloração com Giemsa (5%). As lâminas foram visualizadas em
microscópio (Nikon, Tokyo, Japão) por meio do software Nis-Ar Elements (Nikon, Tokyo,
Japão), sendo as imagens geradas utilizadas para contagem dos cromossomos.
Resultados: Os resultados mostraram que peixes diploides de mandis (P. maculatus),
identificados por citometria de fluxo, apresentaram 56 cromossomos. Por outro lado, no
grupo submetido a choque de temperatura, foram observados 84 cromossomos,
confirmando que os mesmos são triploides. Conclusão: Este trabalho mostrou que a
técnica de cariotipagem pode ser empregada para identificar P. maculatus diploides e

triploides. Apoio: AES Tiête ANEEL 4690000174.
rafaelambertolini@hotmail.com

Perfil antropométrico de idosos hipertensos participantes de feiras de saúde em
Governador Valadares-MG
Rinara Cruz de Souza Aguilar, Mateus Gonçalves da Silva, Jéssica Mayara Silva Nery,
Matheus Lima de Oliveira, Caroline Chaves Teixeira, Clarice Lima Álvares da Silva, Regina
Gendzelevski Kelmann, Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: índice de massa corporal, doenças cardiovasculares, circunferência de
cintura
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) contribuem para o aumento da
mortalidade no mundo. Além de mortes, as DCV também são precursoras de acidente
vascular cerebral e ataque cardíaco. A Organização Mundial da Saúde estimou que entre
20-40% da população adulta das Américas possuem hipertensão arterial, o que quer dizer
250 milhões de pessoas. Objetivo: Investigar o perfil antropométrico em idosos hipertensos
participantes de Feiras de Saúde realizadas em Governador Valadares. Metodologia:
Foram realizadas diversas feiras de saúde entre o período de 2014 a 2016. A amostra foi
composta por 185 idosos hipertensos autorreferidos (média de 70,2 anos; 76,8% mulheres)
e se submeteu à medidas de circunferência de cintura, pressão arterial de repouso, peso e
altura, para cálculo do índice de massa corporal. Além disso, esses indivíduos responderam
à um questionário contendo perguntas sobre: idade e presença de doenças
cardiometabólicas. Resultados: As mulheres apresentaram: 5,6% baixo peso; 33,1% peso
normal; 61,3% sobrepeso; 9,2% sem risco cardiovascular; 26% com risco aumentado;
64,8% risco muito aumentado. Os homens apresentaram: 4,6% baixo peso; 32,6% peso
normal; 62,8% sobrepeso; 39,5% com risco cardiovascular aumentado; 27,9% sem risco;
32,6% risco muito aumentado. Conclusão: Considerando o objetivo desse estudo, pôde
ser observado que a ocorrência de hipertensão arterial tem uma relação com a magnitude
de sobrepeso e circunferência da cintura aumentada, apontando um maior risco
cardiovascular. Isto demonstra a importância da realização de feiras de saúde com o intuído
de alertar a população sobre os fatores de risco para DCV e sobre os diferentes métodos
para prevenção e controle dessas doenças. Apoio: UFJF; PROEXT; PROPESQ; PRAÇA
DE ESPORTES-GV; DROGASIL; FAPEMIG; CNPq; MEC. rinaracsaguilar@gmail.com

Influência do tipo de ativação na dureza knoop e densidade de ligações cruzadas de
cimentos resinosos duais
Stella Braga de Oliveira Cabral, Beatriz Alves da Silva, Willian Cunha Brandt, Milton Edson
Miranda
São Leopoldo Mandic.
Palavras-chave: Microdureza Knoop, cimentos de resina, fotopolimerização
Introdução: As propriedades mecânicas dos cimentos resinosos podem ser influenciadas
pelo método de ativação. Objetivo: Analisar a microdureza Knoop e a densidade de
ligações cruzadas de cimentos resinosos de dupla ativação autoadesivos e convencionais.
Metodologia: Foram utilizados os cimentos autoadesivos - RelyX U200 e Bifix SE e os
convencionais RelyX ARC e AllCem Core. Metodologia: Dez amostras de cada cimento
foram confeccionadas em matrizes metálicas. Os cimentos foram manipulados, e inseridos
nas matrizes metálicas em um único incremento e ativados química e fisicamente. Ativação
Química - mantidos em recipientes à prova de luz; Fotoativação Imediata - ativados por luz
durante 40s; Fotoativação Tardia - Esperou-se a polimerização química do cimento durante
5min e depois realizada a ativação por luz durante 40s. Os cimentos foram armazenados
em ambiente controlado. Foi realizada microdureza Knoop(DK1). Em seguida, as amostras
foram imersas em etanol à 100% e armazenadas por mais 24h. Seguido de novo teste
microdureza Knoop(DK2). Os dados DK1 e {(DK1 – DK2) *100)}/DK1) foram analisados
pelo ANOVA e teste Tukey(p<.05). Resultados: Quando foi utilizada somente a ativação
química todos os cimentos tiveram valores de dureza iniciais inferiores quando comparados
aos métodos de ativação física por luz, sendo que o cimento AllCem Core mostrou os
maiores valores e o RelyX U200 os menores, enquanto Bifix SE e RelyX ARC mostraram
valores intermediários não diferindo entre si. O cimento AllCem Core foi o que apresentou
maiores valores de dureza inicial independentemente do tipo de ativação. Após 24 horas o
cimento Bifix SE obteve a maior densidade de ligações cruzadas enquanto o cimento
AllCem Core a menor. Conclusão: Recomenda-se realizar a fotoativação dos cimentos
resinosos. A qualidade do polímero formado é um fator determinante na densidade de
ligações cruzadas. Os métodos de ativação exercem influência sobre os mesmos.
stellabraga.odontologia@gmail.com

O hormônio 17-α metiltestosterona induz a esterilidade em peixes ginogenéticos de
lambaris (Astyanax altiparanae)
Talita Maria Lázaro, Laura Satiko OkadaNakaghi, Bárbara Carollina do Nascimento, George
Shigueki Yasui, Silvio Carlos Alves dos Santos, José Augusto Senhorini, Paulo Sérgio
Monzani, Nivaldo Ferreira do Nascimento
CEPTA/ICMBio/Laboratório de Biotecnologia de Peixes
Palavras-chave: Astyanax altiparanae, masculinização, 17-α metiltestosterona.
Introdução: O lambari (Astyanax altiparanae) é uma espécie nativa e com grande interesse
comercial. Nesta espécie, a fêmea apresenta maior crescimento que o macho e por esse
motivo, a produção de fêmeas em grande escala seria interessante. Dentre as técnicas
empregadas para geração e proles 100% femininas está a masculinização de peixes
ginogenéticos. Tais indivíduos apresentam herança materna e no caso do lambari, são XX.
Assim, os “pseudomachos” resultantes podem produzir espermatozoides X que, quando
cruzados com uma fêmea normal, que produz oócitos X, irá gerar uma prole 100% de
fêmeas. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi a masculinização de peixes ginogenéticos
de lambaris (A. altiparanae) utilizando o hormônio 17-α metil-testosterona bioencapsulado
em náuplios de Artêmia (Artemia sp.). Metodologia: Foram utilizadas três diferentes
concentrações de hormônios diluídos em álcoola 0 mg/L (controle) 5 mg/L, 10 mg/L e 15
mg/L. Os cistos de artêmia sofreram um processo de desencapsulação (remoção do córion)
antes da adição do hormônio. Para o processo de remoção do córion, os cistos (1,5 g) foram
hidratados em 100 ml água destilada durante uma hora com aeração constante, após a
hidratação foram adicionados 80 mL de hipoclorito de sódio (NaClO) a 2% e 5 mL de
hidróxido de sódio (NaOH) a 40%. Cada tratamento com hormônio possuía 100 larvas que
foram alimentadas com náuplios de Artemia sp.no período da manhã e tarde durante 30
dias.Após seis meses, 10 peixes de cada aquário foram coletados para a sexagem
(observação das gônadas). Resultados: Os resultados mostraram que o grupo controle
apresentou 71,43% ± 3,90% de fêmeas. Já nos tratamentos com hormônio todos os peixes
eram estéreis, o que indica que a dosagem hormonal foi muito alta. Conclusão: Portanto,
futuros experimentos com uma dose mais baixa serão realizados para garantir a produção
dos “pseudomachos” e consequente geração de proles 100% fêmeas em A. altiparanae.

Apoio: FAPESP (2010/17429-1, 2011/11664-1), CNPq, CEPTA-ICMBio.
talita.mlazaro@gmail.com

Abordagem fisioterapêutica e nutricional no tratamento de um paciente com úlcera
venosa crônica e diabetes mellitus no ambulatório de lesões da UNIVALE
Yasmin Fernandes Pinheiro, Ana Paula Ferreira Bicalho, Bárbara Nery Enes, Sabrina
Gomes de Morais
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: úlcera venosa crônica, diabetes mellitus, fisioterapia, nutrição
Introdução: A reparação de uma úlcera ocorre por meio de um processo dinâmico,
contínuo, complexo e interdependente, composto por uma série de fases sobrepostas,
denominadas de cicatrização. Este processo pode ser prejudicado por diversos fatores
locais ou sistêmicos, como o Diabetes Mellitus (DM). O tratamento interdisciplinar é
recomendado para uma melhor resposta terapêutica. Objetivo: Relatar a atuação
fisioterapêutica e nutricional no tratamento de um paciente com Úlcera Venosa Crônica
(UVC). Metodologia: Relato de caso. Paciente, gênero masculino, 59 anos de idade,
diabético, sobrepeso com UVC há 39 anos. Recebe atendimento no ambulatório de lesões
da UNIVALE uma vez na semana. Foi realizado tratamento terapêutico para perda de peso,
controle glicêmico e melhora do retorno venoso visando melhora do estado geral do
paciente contribuindo para a cicatrização da lesão que estava sendo tratada pela
enfermagem com bota de unna. O tratamento teve duração de seis semanas. O paciente
apresentou muita resistência inicial ao retorno no uso da insulina, suspensa sem prescrição
médica. Resultados: A partir de exercícios terapêuticos para membros inferiores e
membros superiores, prescrição de dieta e orientações realizadas foi observada uma perda
de peso e ganho de mobilidade articular, porém mantendo níveis elevados de glicemia o
que levou o paciente a um episódio de desmaio e encaminhamento ao pronto socorro.
Após, o paciente voltou a utilizar a insulina. Conclusão: O tratamento interdisciplinar é
fundamental para o tratamento de pacientes com lesões e outras comorbidades como o
DM. A manutenção do acompanhamento e reforço às orientações é fundamental para o
sucesso terapêutico. Apoio: UNIVALE.

Percepção dos cuidadores quanto aos benefícios da Terapia Assistida por Cavalos
em indivíduos com Paralisia Cerebral
Angélica Rocha Leandro Tosta, Arianne Passos Vieira, Jéssica Paiva Silva, Lorena Gomes
Brandão, Mariana Alves Veiga, Mariana Cristina Palermo Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: paralisia cerebral, terapia assistida por cavalos, fisioterapia, pesquisa
qualitativa, entrevista.
Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) é caracterizada por uma lesão não progressiva no
Sistema Nervoso Central em desenvolvimento, gerando desordens cognitivas e motoras,
como alterações de tônus, postura e movimentos. No processo de reabilitação de indivíduos
com PC, a terapia assistida por cavalos tem mostrado vários benefícios motores e
comportamentais. Objetivo: Conhecer e compreender a percepção dos cuidadores quanto
aos benefícios da terapia assistida por cavalos em indivíduos com Paralisia Cerebral.
Metodologia: Estudo exploratório, de abordagem qualitativa, através da realização de
entrevistas com os cuidadores principais, pais ou responsáveis de indivíduos com PC que
realizaram a terapia assistida por cavalos no Serviço de Equoterapia do município de
Governador Valadares no ano de 2015. Resultados: Foram entrevistados dez cuidadores
principais, sendo sete mães, uma avó e duas profissionais da área da saúde responsáveis
pelos cuidados de dois internos de instituição de longa permanência. Os cuidadores
relataram benefícios da terapia assistida por cavalos no controle postural, através da
aquisição do controle de cabeça, tronco e equilíbrio, na função motora, com ganhos na
coordenação motora, força muscular e consciência corporal, nas atividades de vida diárias,
como alimentar-se, banhar-se, vestir-se e realizar transferências posturais, e no
comportamento, ao relatar que os pacientes ficavam mais calmos e mais felizes com a
prática da equoterapia. Conclusão: O presente estudo concluiu que a terapia assistida por
cavalos contribuiu positivamente no desenvolvimento do indivíduo com Paralisia Cerebral
praticante deste tipo de método terapêutico ao oferecer uma diversidade de estímulos
sensório-motores para o seu desenvolvimento físico, social e mental.

Relação entre o nível de escolaridade e a prática de atividade física em adultos e
idosos participantes do projeto Atividade Física e Saúde Cardiometabólica
Diego Alves dos Santos, Gabriel Mendes de Oliveira, Keveenrick Ferreira Costa, Erasmo
Montes Assis de Bem, Claudia Lúcia de Moraes Forjaz, Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: saúde, lazer, promoção da saúde
Introdução: Em relação à promoção de saúde, a prática de atividade física (AF) é sempre
recomendada quando se objetiva a melhora da qualidade de vida e da terapêutica de
doenças, entre elas as cardiovasculares. Porém, as condições socioeconômicas podem
estar diretamente associadas para a realização da prática de AF. Objetivo: Investigar se o
nível de escolaridade interfere na prática de AF em adultos e idosos na cidade de
Governador Valadares (GV). Metodologia: 50 adultos/idosos (56,4±12,3anos; 82%
mulheres) participantes do projeto “Atividade Física e Saúde Cardiometabólica”
responderam à um questionário que continha perguntas sobre: idade, grau de escolaridade
e prática de AF (doméstica, trabalho, locomoção e lazer). Em seguida, a amostra foi dividida
em quatro grupos de acordo com o nível de escolaridade e foi realizada uma análise
descritiva destes grupos. Resultados: Da amostra total, 4% nunca estudou, sendo que
desses 100% foram considerados inativos (nenhuma prática AF). Dos indivíduos com grau
de escolaridade de ensino fundamental completo e incompleto (42%), cerca de 23,8% foi
considerado fisicamente inativo, 14,3% insuficientemente ativos (1 a 149 minutos/semana)
e 61,9% ativos (≥ 150 minutos/semana). Os indivíduos com ensino médio completo (28%),
50% são inativos fisicamente, 21,4% insuficientemente ativos e 28,6% ativos. Com relação
aos que possuíam ensino superior completo ou incompleto (26%), os inativos
correspondem a 38,5%, os insuficientemente ativos a 23% e os ativos a 38,5%. Conclusão:
Em relação à prática de AF, pode-se perceber que em todos os graus de escolaridade o
grau de inatividade física é muito elevado. Os indivíduos que apresentaram maior prática
de AF foram os que continham ensino fundamental completo e incompleto. Os dados
demonstram que independente do nível de escolaridade, é de extrema importância a
implantação de programas para a adesão da prática de AF na cidade de Governador
Valadares. Apoio: UFJF; PROEXT-MEC; PROPESQ; diegoufjfgv@gmail.com

Mapeamento da produção acadêmica sobre (des) reterritorialização de atingidos por
barragens
Ernani Soares Rocha, Sueli Siqueira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: projetos hidrelétricos, reassentamento, adolescentes
Introdução: Em 2005 alguns municípios do Vale do Rio Doce tiveram seu alagamento
parcial em função da construção da Usina Hidrelétrica de Aimorés, situada nesta região. O
município mais impactado foi Itueta cuja sede foi parcialmente alagada havendo a
necessidade de transposição de famílias e infraestrutura local. Tal como Itueta, outros
municípios foram impactados devido a crescente demanda energética. Diante desse
cenário vê-se a necessidade de estudos a fim de se compreender os processos de
desreterritorialização dos atingidos Objetivo: Mapear as produções acadêmicas sobre a
reterritorialização dos atingidos por barragens que considerem o modo como as novas
relações ocorrem no novo município. Metodologia: Foram realizadas buscas nos portais
da
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Eletronic

Library

Online

–

SCIELO

(www.scielo.org),

Redalyc

–

(www.redalyc.org) e Google Acadêmico (www.scholar.google.com.br) no período de 2007
a 2017, utilizando-se as palavras-chave: Projetos Hidrelétricos, Reassentamento e
Adolescentes. Resultados: Foram identificados 244 artigos. A partir da análise dos
resumos dos artigos, foi possível perceber que a construção de UHE desencadeia um
conjunto de modificações territoriais, de alteração nas relações socioculturais e
econômicas, que podem causar danos irreversíveis aos atingidos. Há também de se trazer
à luz a violência que esses empreendimentos impõem que este é um processo pautado na
relação capitalista. Percebe-se ainda a vulnerabilidade das crianças e adolescentes bem
como as consequências do processo de reterritorialização. Conclusão: Neste estudo sobre
como projetos hidrelétricos impactam nas relações sociais e no território, percebeu-se um
espaço instigante para investigar efeitos do deslocamento populacional nos adolescentes
no município de Itueta. Proposta descortinada após a análise do artigo sobre impacto de
grandes obras na dinâmica de adolescentes, em sintonia com a proposta inicial sobre o
impacto social da construção da UHE de Aimorés.Apoio: UNIVALE.

Praia do Jaó: atrativo turístico ou espaço de lazer e recreação?
Francielle da Silva Coelho, Aline Marchesi Hora, Fernanda de Alencar Machado
Albuquerque, Carlos Alberto Dias
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Palavras-chave: Praia do Jaó, atrativo turístico, espaço de lazer e recreação
Introdução: A Praia do Jaó em Tumiritinga constitui-se em espaço de significativa
importância para a população local. Além de utilizada pelos residentes como espaço de
lazer e recreação é palco de diversos eventos, destacando-se o Carnajaó. Neste, o número
de visitantes chega a ser seis vezes maior do que o tamanho da população residente. Por
tratar-se de local que pretende fazer parte de uma atividade turística regional surge o
questionamento: A praia do Jaó é um atrativo turístico ou apenas um espaço de lazer e
recreação para a comunidade? Objetivo: Conduzir uma reflexão sobre o status a ser
ocupado pela Praia do Jaó no contexto do turismo, referenciando-se na literatura tratando
dos temas atrativo turístico e espaços de lazer e recreação. Metodologia: Revisão
integrativa de literatura a partir de artigos disponíveis no Portal de Periódicos Capes e
Publicações de Turismo, em língua portuguesa e identificados pelos descritores: atrativo
turístico, espaço de lazer, espaço de recreação. Resultados: Foram encontrados 22 artigos
na SciELO e 6 em Publicações de Turismo. Considerando os critérios de inclusão foram
selecionados no primeiro caso 13 e no segundo 3 somando-se 16 artigos incluídos no
presente estudo. Segundo os autores por atrativo turístico deve-se considerar um local
motivador ou pertencente a conjuntos turísticos capazes de atrair visitantes, promover
desenvolvimento local e dispor de infraestrutura que atenda as demandas de turistas.
Espaços de lazer e recreação são locais que permitem às pessoas desfrutar do tempo livre
satisfazendo necessidades físicas, psicológicas ou sociais. Conclusão: Com base na
literatura há evidências de que a Praia do Jaó constitui-se tanto em espaço de lazer e
recreação quanto em atrativo turístico. Além dos residentes utilizarem o local para
descanso, reunir com amigos, realizar outras atividades recreativas, a praia recebe grande
número de visitantes para dela desfrutarem ou participarem de outras atividades que lá
ocorrem. Apoio: FAPEMIG, UFVJM.
franciellesilva.ufvjm@gmail.com

O papel da ONU e sua interferência na promoção dos direitos humanos
Gabriel Henrique Pereira dos Santos Teixeira, Diógenes Campos Cândido Martins,
Lorscheider Nathan Fonseca Silva, Mariana Silva Vale
Palavras-chave: direitos humanos, dignidade humana, Organização das Nações Unidas
(ONU), sistema internacional
Introdução: A ideia de existência de um conjunto de direitos inalienáveis, intransmissíveis
e irrenunciáveis que todos os seres humanos possuem, vem de uma longa tradição na
história do pensamento jurídico. Com o advento da Segunda Guerra mundial, e em
decorrência das grandes barbáries ocorridas no período, a comunidade internacional voltou
suas preocupações para o reconhecimento dos direitos humanos no plano internacional. A
Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada pela carta da ONU, datada de 26 de
junho de 1945, contando inicialmente com 50 Estados, sendo estabelecida sua sede em
New York. Essa instituição internacional tem atuação voltada para a manutenção da paz e
para a segurança internacional, bem como a valorização e a promoção/ proteção da pessoa
humana. Objetivo: Realizar reflexões sobre o papel desempenhado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) no que diz respeito à manutenção e a efetivação dos direitos
Humanos, em todo o plano internacional, sem especificar um determinado Estado.
Metodologia: A metodologia utilizada na composição deste resumo consiste em
levantamento bibliográfico sobre o papel da ONU e de sua interferência no cumprimento de
ações capazes de perpétua a dignidade humana em todo plano internacional. Resultados:
A Organização das Nações Unidas (ONU), desempenha um papel fundamental para a
promoção e preservação dos direitos humanos. Vários são os órgãos criados e apoiados
pela (ONU), que possui como missão e visão sempre salvaguardar a dignidade e os direitos
de cada individuo. Conclusão: Mediante o que foi apresentado podemos dizer que, a
eficiência desta organização Mundial influencia diretamente na promoção, criação e
execução de ações concretas para a promoção da dignidade da pessoa humana. Sem levar
em consideração sua classe social, econômica, cultural, sexual, étnica ou religiosa; E sim,
no fortalecimento dos direitos humanos no âmbito nacional e internacional.
gabrielh94@ymail.com

Patrimonialismo na contratação de pessoal e o princípio constitucional da
meritocracia na administração pública municipal
Heverton-cristhié Souza Costa Lemos, Douglas Genelhu de Abreu Guilherme
Universidade Vale do Rio – UNIVALE
Palavras-chave: Patrimonialismo. Meritocracia.Constituição da República.
Introdução: Há duas formas de contratação na Administração Pública Municipal, contrato
emergencial e concurso público. Ainda se vê presente o costume de contratação sem
caráter emergencial. É o patrimonialismo fator determinante de sentimentos tradicionais de
lealdade, sem avaliar a real necessidade do contrato e perfil de quem está sendo
contratado; às vezes sem competência e habilidade para o exercício da função. A
meritocracia é a forma eficaz de acabar com o patrimonialismo na Administração Pública
Municipal. Objetivos: Demonstrar que o concurso público elimina toda e qualquer forma de
contratação na Administração Pública Municipal pelos critérios da pessoalidade em
detrimento dos princípios constitucionais. O Estado Democrático de Direito não conseguiu
eliminar os critérios de contratação, pois a margem da Constituição da República, são
praticados atos de império, inaceitáveis em uma República. Metodologia: Pesquisa
bibliográfica e de campo, com procedimento metodológico de coleta de dados em 10
Prefeituras na Região do Vale do Rio Doce no ano de 2016. Resultados: A Prefeitura de
Sardoá têm 44 funcionários concursados e 284 não concursados. Engenheiro Caladas têm
247 concursados e 249 não concursados. Frei Inocêncio têm 120 concursados e 200 não
concursados. Virgolândia têm 214 concursados e 41 não concursados. Jampruca têm 165
concursados e 103 não concursados. Gonzaga têm 117 concursados e 163 não
concursados. São Geraldo da Piedade têm 156 concursados e 113 não concursados.
Divinolândia de Minas têm 178 concursados e 152 não concursados. Virginópolis têm 169
concursados e 216 não concursados. Governador Valadares têm 4.502 concursados e não
concursados 4.154 Conclusão: O concurso público é a única forma de tornar a
Administração Pública Municipal eficiente e meritocrática acabando com funcionário
patrimonialista, eliminando o interesse pessoal.
hevertoncsclemos@hotmail.com

Abordagem cirúrgica para Sinus Lift: Revisão de Literatura
Kézia Kerr de Souza, Renato Alvares Cabral, Ricardo Axer Avelino e Celso Henrique Najar
Rios
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Sinus Lift, implante, seio maxilar
Introdução: Os implantes osseointegrados, uma alternativa para a reabilitação de
pacientes portadores de edentulismo parcial ou total, apresentam altos índices de sucesso
na melhoria da qualidade de vida dos mesmos, resgatando a função e estética perdidas. O
Sinus Lift consiste em um procedimento no qual se eleva a membrana do assoalho do seio
maxilar, seguido de um enxerto ósseo. Objetivo: Realizar uma breve revisão da literatura
sobre o Sinus Lift, utilizando as técnicas traumáticas e atraumáticas mediante as suas
específicas indicações. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. No
levantamento dos artigos foram consultadas as bases de dados eletrônicas Scielo e
LILACS. Os descritores utilizados foram: Sinus Lift, Implante, Seio Maxilar. Seguindo
critérios de inclusão e exclusão, os artigos deviam ser publicados na integra. Deveriam
estar disponíveis nas bases de dados indicadas anteriormente e serem estritamente ligados
ao objeto de estudo. Resultados: A perda dos dentes na região posterior da maxila
ocasiona a reabsorção do rebordo alveolar e consequente pneumatização da área pelo seio
maxilar. O Sinus Lift visa aumentar e melhorar o rebordo que se encontra insuficiente para
inserção de implantes dentários, através do aumento da quantidade de osso na região
posterior da maxila. Tal procedimento pode ser realizado mediante a utilização das técnicas
traumática e atraumática, descritas há cerca de 40 anos por Tatum e Summers, ambas tem
possibilitado reabilitações estéticas e funcionais com altas taxas de sucesso. Conclusão:
O Sinus Lift é utilizado para a restituição do volume ósseo viabilizando a instalação de
implantes osseointegrados nas regiões posteriores de maxila. A técnica da via lateral pode
alcançar um ganho ósseo de até 12 mm, e a técnica dos osteótomos, de 1 a 4 mm. Fatores
como quantidade de osso residual e tipo de osso encontrado, associados à idade e
condições metabólicas podem servir de parâmetro para a escolha da técnica.

Isolamento de espermatogonia de adultos de Astyanax altiparanae
Bruna dos Santos Machado, Lucia Suárez López, George Shigueki Yasui, Silvio Alvez dos
Santos, Jose Augusto Senhorini, Paulo Sergio Monzani
CEPTA/ICMBIO/Laboratório de Biotecnologia de Peixes
Palavras-chave: espermatogonia, oogônios, células germinais, quimerismo
Introdução: O Astyanax altiparanae (lambari) é capaz de reproduzir mais que uma vez por
ano e de fácil manejo, sendo considerado um bom modelo de estudo. A técnica de
quimerismo utilizando o transplante de células germinativas em adultos estéreis vem se
tornando uma importante ferramenta para reconstituição de espécies ameaçadas de
extinção. O isolamento de células germinativas é essencial para sua criopreservação
visando a formação de banco genético e futuro uso em estratégias de conservação.
Objetivo: Avaliar a separação de espermatogonias de lambaris pelo método de gradiente
de densidade, identificado as frações com maior concentração de espermatogonias.
Metodologia: Dezesseis exemplares de lambaris foram utilizados para o fracionamento
das células das gônadas. As gônadas foram coletadas e minçadas em placa de Petri
contendo solução de Hanks suplementada com antibiótico. A dissociação enzimática foi
realizada em solução de Hanks com 0.02g/L de colagenase, por 3h à temperatura
ambiente, em homogeneizador de sangue. O material digerido foi filtrado em malha de
150µm e 50µm e centrifugado a 400 g/L por 8min. O "pellet" celular foi suspenso em 100µL
de solução de Hanks e centrifugado a 800 x por 30min em gradiente de Percoll de 10%,
20%, 30% e 40%.As células foram avaliadas por microscopia quanto ao tipo celular e a
viabilidade. A concentração celular foi avaliada usando câmera de Neubauer. Resultados:
Foram observadas 4 bandas distintas no gradiente. Na análise microscópica foi verificado
que a maior concentração de espermatogonias foram encontradas no gradiente de 20%,
seguido pelo gradiente de 30%, apesar deste último apresentar grande quantia de
espermatozóides. Conclusão: As técnicas de dissociação enzimática e fracionamento
celular pelo gradiente foram sucedidas na separação de espermatogonia de lambaris. Esta
etapa é essencial para futuros trabalhos de avaliação de meios para criopreservação destas
células e de aplicação em quimerismo. Apoio: FAPESP (2010/17429-1, 2011/11664-1);
ICMBIO-CEPTA.

Perfil das pacientes ex-usuárias de drogas atendidas no Ambulatório de Neurologia
Funcional Adulto da Clínica Escola de Fisioterapia da UNIVALE, Governador
Valadares-MG
Gisele Mara Bitencourt; Fernanda Silva Oliveira; Mariana Cristina Palermo Ferreira; Geane
Alves Dutra
Palavras-chave: drogas ilícitas, bebidas alcoólicas, sistema nervoso, movimento
Introdução: As consequências e efeitos do uso de álcool e outras drogas sobre o corpo
humano, principalmente sobre o Sistema Nervoso Central, são relatadas há muito tempo,
porém ainda há muito o que se estudar sobre a extensão de suas repercussões sobre os
usuários. O impacto social gerado por estas tem crescido de forma alarmante no Brasil,
tornando-se atualmente uma questão de saúde pública. Objetivo: O presente trabalho tem
como objetivo relatar o perfil de cinco pacientes ex-usuárias de drogas atendidas no
Ambulatório de Neurologia Funcional Adulto da Clínica Escola de Fisioterapia da UNIVALE.
Metodologia: Foi realizado o levantamento dos dados das pacientes através de consulta
aos prontuários de avaliação fisioterapêutica das mesmas no mês de junho de 2017.
Resultados: A idade média das pacientes foi de 49,6 anos, variando de 28 a 61 anos, todas
residentes em uma casa de recuperação no município de Governador Valadares, Minas
Gerais. A média de tempo de utilização de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas como
maconha e crack foi de 17 anos e as ex-usuárias possuíam comorbidades como
Hipertensão Arterial Sistêmica, Depressão e AIDS. As pacientes realizaram tratamento
fisioterapêutico por 4 meses na clínica escola, com frequência semanal de duas vezes. Ao
exame físico, apresentaram alterações como limitações de amplitude de movimento e
diminuição de força muscular em membros superiores e membros inferiores, parestesia
mais acentuada em membros inferiores e déficits de coordenação, equilíbrio, marcha e
memória. Conclusão: As drogas são capazes de dar origem a patologias e gerar alterações
significativas na capacidade funcional dos seus usuários, afetando áreas do sistema
nervoso responsáveis pelo movimento, memória e julgamento, gerando comprometimentos
na independência e qualidade de vida. Nesse sentido, a inserção e atuação da Fisioterapia
torna-se importante para prevenção e reabilitação das alterações motoras presentes nestes
casos. geane.dutra@univale.br

Projeto a casa segura: possibilidades de se trabalhar a prevenção de quedas em
idosos
Gisele Mara Bitencourt, Fernanda Silva Oliveira, Geane Alves Dutra
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: envelhecimento, prevenção, quedas, adaptações ambientais
Introdução:

Dentro

dos

desafios

apresentados

pelo

crescente

processo

do

envelhecimento populacional, destacam-se as quedas, que por suas repercussões
representa uma das grandes síndromes geriátricas, também chamadas de Gigantes da
Geriatria. Dados estatísticos mostram que grande parte das quedas ocorrem no próprio
ambiente domiciliar do idoso, e que um a cada três idosos irá sofrer pelo menos uma queda
no decorrer de um ano, com consequências que vão desde fraturas, dependência funcional,
isolamento social e óbito. Objetivo: Apresentar formas de conscientização de idosos e da
comunidade em geral sobre os riscos de quedas presente em sua própria casa, visando a
prevenção das mesmas. Metodologia: Foram elaborados pelos alunos do 7º período do
curso de fisioterapia da UNIVALE, 4 propostas para se trabalhar a prevenção de quedas na
população idosa. Dentre os trabalhos foram apresentados 1 vídeo em forma de animação,
1 maquete interativa, 1 dramatização e 1 planta de uma casa adaptada. Resultados: O
trabalho possibilitou identificar formas inovadoras e dinâmicas de se trabalhar um tema de
tamanha relevância para a Fisioterapia e para a população idosa. As 4 propostas
destacaram de maneira clara os principais fatores de riscos para quedas na 3ª idade e
ressaltaram a importância da conscientização do idoso, dos cuidadores e da população em
geral. Conclusão: Trata-se de um grande desafio promover o envelhecimento saudável,
onde o idoso alcance idades avançadas mantendo a independência funcional e a
autonomia, sendo estes dois grandes indicadores de qualidade de vida na velhice. Tornase então primordial criar estratégias inovadoras e eficazes para orientação sobre a
importância de um ambiente domiciliar seguro para os idosos. As propostas citadas serão
aplicadas a grupos de 3ª idade buscando comprovar sua eficácia como estratégias de
conscientização.
geane.dutra@univale.br

A noção de esfera pública habermasiana como estratégia de promoção da cidadania
José Luciano Gabriel
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE
Palavras-chave: esfera pública, cidadania, tolerância
Introdução: O autor alemão Jürgem Habermas desenvolve o conceito de Esfera Pública.
O aperfeiçoamento da Esfera Pública é instrumento de ampliação do exercício da
cidadania. Uma esfera pública bem desenvolvida e em fase de amadurecimento torna a
sociedade melhor preparada para defender-se contra os eventuais desmandos do Estado.
Objetivo: Demonstrar a importância do conceito de Esfera Pública de Habermas para
compreensão da cidadania brasileira. Metodologia: Revisão bibliográfica. Resultados: A
análise de esfera pública desenvolvida por Jürgen Habermas considera as transformações
ocorridas nas sociedades europeias com o declínio do modo feudal de produção e com o
surgimento de um novo modo de produzir riqueza e de sustentar as relações de poder. A
nova sociedade requer e constrói um espaço em que as demandas da vida privada dos
indivíduos, ou mesmo suas opiniões pessoais, sejam legitimamente expressadas. A Esfera
pública se constitui como espaço (não necessariamente geográfico) no qual os indivíduoscidadãos exercem suas opiniões particulares acerca das questões relevantes da vida
pública. Como todos os participantes da esfera pública gozam dos mesmos direitos e
deveres, nasce a necessidade do cultivo da tolerância, virtude segundo a qual a opinião de
todas as pessoas são presumidamente válidas, desde que respeitadas as regras do jogo
comunicacional. Habermas contribui, neste sentido, com uma reflexão que estimula as
pessoas a buscarem uma relação entre o privado e o público. Conclusão: O pensamento
de Habermas sobre esfera pública, com as devidas adaptações, representa uma
possibilidade ao contexto brasileiro tão carente de fundamentos que estimulem a
participação social nas questões de interesse coletivo. Desafia à construção de uma
cidadania tolerante com o diferente; fomenta o protagonismo dos cidadãos na defesa de
suas opiniões.
joseluciano.adv@gmail.com

Monitorização de pressão arterial ambulatorial em adultos e idosos frequentadores
de praças públicas em Governador Valadares
Keveenrick Ferreira Costa¹, Diego Alves dos Santos¹, Erasmo Monte Assis do Bem¹,
Cláudia Lúcia Moraes Forjaz², Andréia Cristiane Carrenho Queiroz¹
1Universidade

Federal de Juiz de Fora Campus Governador Valadares (UFJF-GV); 2Escola

de Educação Física e Esporte – USP
Palavras-chave: Saúde coletiva, Envelhecimento, Hipertensão arterial
Introdução: É notória a prevalência de doenças cardiometabólicas, como a hipertensão
arterial (HT), juntamente com o avanço da idade. Por outro lado a prática de atividade física
(PAF) tem sido recomendada tanto para prevenção e/ou tratamento da HT. Objetivo: O
objetivo do presente estudo foi avaliar a pressão arterial (PA) ambulatorial (durante as
24hrs) de indivíduos adultos e idosos frequentadores em praças e parque público de
Governador Valadares. Metodologia: 13 indivíduos adultos e idosos (54±3 anos; 76%
mulheres) participaram do estudo. Todos os indivíduos assinaram um termo de
consentimento, participaram de uma entrevista. Além disso, eles se submeteram às
medidas de PA ambulatorial (a cada 15 minutos, durante um período de 24 hrs). Foi
realizada uma análise descritiva e teste T para amostras independentes, considerando
P<0,05. Os dados estão apresentados em média±erro padrão. Resultados: A amostra total
apresentou valores médios de PA de 24 horas sistólica e diastólica iguais a 129,5±2,7 e
84,8±3,2 mmHg, respectivamente; PA de vigília sistólica e diastólica iguais a 132,4±2,7 e
89,8±3,1 respectivamente; PA de sono sistólica e diastólica iguais a 117,33±2,5 e 75,9±3,2,
respectivamente. Ao comparar os grupos em adultos e idosos (42,8±1,8 vs. 64,3±3,1;
P=0,00) os valores ambulatoriais de PA de 24 horas sistólica (131,4±1,6 vs. 121,1±2,3;
P=0,26) e diastólica (90,5±2,2 vs. 82,2±2,1; P=0,11); PA de vigília sistólica (135,6±1,6 vs.
125,7±2,1; P=0,09)e diastólica (95,0±2,1 vs. 83,8±2,1; P=0,51); PA de sono sistólica
(124,2±1,5 vs. 109,3±2,1; P=0,14)e diastólica (82,7±2,4 vs. 70,8±2,1; P=0,05), foram
simular entre os dois grupos. Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que os
adultos e idosos frequentadores em praças e parque público de Governador Valadares não
apresentam diferenças na monitorizarão ambulatorial da PA. Apoio: UFJF; PROEXT;
PROPESQ; PRAÇA DE ESPORTES-GV; FAPEMIG; CNPq. keveenrick@hotmail.com

Isolamento de oogônias na espécie Pseudopimelodus mangurus por meio de
gradiente de densidade
Lucia Suárez López, Bruna dos Santos Machado, Paulo Sergio Monzani, Dilberto Ribeiro
Arashiro, Silvio Alvez dos Santos, George Shigueki Yasui, Jose Augusto Sehorini
CEPTA/ICMBIO/Laboratório de Biotecnologia de peixes
Palavras-chave: oogônias, células germinativas, criopreservação
Introdução:de acordo com o livro vermelho da fauna Brasileira ameaçada de extinção, os
peixes da ordem Siluriformes são o segundo grupo mais ameaçado. Portanto, estratégias
de conservação como a criopreservação de espermatogônias ou oogônias estão sendo
implementados, destacando-se na formação de bancos genéticos por apresentarem alta
plasticidade sexual. Objetivo: estabelecer protocolo de isolamento de oogônias de
Pseudopimelodus mangurus, utilizando a dissociação enzimática das gônadas associado
ao fracionamento celular por gradiente de densidade. Metodologia: três exemplares de P.
mangurus foram eutanasiadas em solução anestésica de 2-fenoxietanol a 0,7‰. As
gônadas retiradas foram lavadas e minçadas em solução salina de Hanks contendo
antibiótico. A dissociação enzimática foi realizada na mesma solução anterior
suplementada com 0.2 mg/mL de colagenase, durante 3 horas a temperatura ambiente,
sendo agitadas em homogeneizador de sangue. Após uma hora de incubação foi
adicionado 20 µg/mL de DNase I. O material digerido foi duplamente filtrado em malhas de
150 µm e 50 µm, e centrifugado a 350 x g/10 minutos. O pellet celular foi fracionado através
de um gradiente de 10%, 20%, 30% e 40% de Percoll. A suspensão de células foi
depositada no topo da coluna de 10% Percoll e centrifugada a 800 x g/30 min. As bandas
foram coletadas para avaliação em microscopia celular e submetidas a uma análise de
viabilidade com o corante azul de Trypan. A concentração celular foi calculada usando
câmera de Neubauer. Resultados: na primeira banda de 10% foi observado debris
celulares, nos gradientes de 20% e 30% foram observadas a maior porcentagem de
oogônias. O pellet continha unicamente células sanguíneas. A bandas provenientes de 20%
e 30% apresentaram viabilidade média de 83%. Conclusão: foi realizado um protocolo de
separação de oogônias de P. mangurus usando a dissociação enzimática e gradiente de
densidade, essencial para futuros trabalhos visando a formação de bancos genéticos.

Apoio: AES Tiête ANEEL 4690000174.
lsuarezlopez4@gmail.com

Identificação

de

gametas

diploides

em

machos

tetraploides

de

lambari

(Astyanaxaltiparanae)
Nivaldo Ferreira do Nascimento1,2; George Shigueki Yasui2; Silvio Carlos Alves dos
Santos1,2 e Laura Satiko Okada Nakaghi1
1Centro

de Aquicultura da UNESP- Jaboticabal/SP; 2Laboratório de Biotecnologia de

peixes, Centro Nacional de pesquisa e conservação de peixes continentais (CEPTA) –
Pirassununga/SP; AES Tietê – Promissão/SP.
Palavras-chave: citometria de fluxo, manipulação cromossômica, ploidia
Introdução: Peixes triploides apresentam três conjuntos de cromossomos, o que afeta a
gametogênese e resulta em esterilidade. Assim, os mesmos são interessantes para
produção e conservação, pois apresentam maior rendimento de carcaça e caso haja
escapes ao meio ambiente os impactos são reduzidos. Em peixes, a triploidização é
facilmente induzida através de choques de temperatura ou pressão, com o intuito de inibir
a liberação do segundo corpúsculo polar. No entanto, este procedimento nem sempre
garante que 100% da progênie seja triploide, além de diminuir a sobrevivência. Assim, uma
alternativa seria a produção de peixes tetraploides, os quais, caso produzam gametas
diploides, podem garantir a produção em massa de peixes triploides. Objetivo: O objetivo
deste estudo foi avaliar a ploidia dos gametas de machos tetraploides de lambari (Astyanax
altiparanae) por citometria de fluxo. Metodologia: Dois machos tetraploides foram
hormonalmente induzidos utilizando hipófise de carpa (3mg/kg). Dez horas após a indução
o sêmen foi coletado com o auxílio de uma micropipeta de 1000 µL (Eppendorff, Hamburg,
Alemanha) e transferido diretamente para 400 µL de solução de Ringer modificada (128,3
mM de NaCl, 23,6 mM de KCl, 3,6 mM de CaCl2, 2,1 mM de MgCl2) para imobilização dos
espermatozoides. Posteriormente, a ploidia dos gametas foi avaliada em citômetro de fluxo
(CyFlow Ploidy Analyzer,Partec, GMBh, Alemanha). Os gametas de machos diploides
foram utilizados como controle. Resultados: Os resultados mostraram que a ploidia dos
gametas do grupo controle eram todos haploides (1c). Por outro lado, machos tetraploides
produziram apenas gametas diploides (2c). Conclusão: A produção de espermatozoides
diploides pode ser empregada para futuros estudos de manipulação cromossômica e
produção em massa de peixes triploides. nivaldotec@yahoo.com.br

Análise da circunferência abdominal, idade, gênero e prática de atividade física em
frequentadores das Feriras de Saúde realizadas em Governador Valadares-MG
Gabriel Mendes Oliveira, Nathália dos Santos Marques, Jéssica Mayara Silva Nery,
Matheus Lima de Oliveira, Erasmo Montes Assis de Bem, Diego Alves dos Santos,
Keveenrick Ferreira Costa, Mateus Gonçalves da Silva, Clarice Lima Álvares da Silva,
Andréia Cristiane Carrenho Queiroz
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
Palavras-chave: circunferência abdominal, idade, sexo e prática de exercícios físicos
Introdução: Atualmente, 27 milhões de brasileiros estão com sobrepeso, sendo 6,8
milhões são obesos. Estes são assim classificados por meio de diferentes técnicas de
medida da obesidade. A circunferência abdominal é utilizada como referência para a
obesidade central e ponto de corte para riscos cardiovasculares. O enfoque deste trabalho
é investigar se existe uma relação entre a circunferência abdominal e o processo de
envelhecimento. Objetivo: analisar na população Valadarense a relação entre a
circunferência abdominal e a idade. Metodologia: Foram realizadas Feiras de Saúde na
cidade de Governador Valadares entre o período de 2014 a 2016. A amostra foi composta
por 397 adultos/idosos, frequentadores das feiras, estes se submeteram à medidas de
circunferência de cintura e responderam um questionário contendo perguntas sobre: idade,
prática de exercícios e presença de doenças cardiometabólicas. Resultados: Observou-se
que 65% dos homens possuem a circunferência abdominal maior que 102 cm, enquanto
que 45% das mulheres possuem a circunferência abdominal maior que 88cm. Em relação
à idade dos pesquisados, 62% dos homens e 80,5% das mulheres são idosos (maiores que
60 anos). A prática diária de exercícios (pelo menos 5x por semana por pelo menos
30minutos). Nos idosos com circunferência abdominal elevada, a prática de exercícios
estratificou-se em: 77,3% das mulheres e apenas 22% dos homens praticavam atividade
física. Conclusão: Foi possível observar que os homens apresentaram maior risco
cardiovascular considerando a circunferência abdominal. Além disso, os homens idosos
com rico aumentado apresentaram menor nível de pratica de atividade física do que as
mulheres. Os dados reforçam a necessidade de intervenções visando à prevenção e o
tratamento da saúde cardiometabólica, sobretudo voltadas à população do sexo masculino,
principalmente com o avanço da idade. gabrielmendesw@gmail.com

A relação com saber, com a privação de liberdade e as territorialidades juvenis no
contexto socioeducativo
Eunice Maria Nazarethe Nonato, Ana Cristina Marques Lemos, Edmarcius Carvalho
Novaes, Sandra Dias Pereira da Costa
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Juventudes, condição juvenil, privação de liberdade, territorialidades
Introdução: Este trabalho reúne um conjunto de três pesquisas, ligadas ao Programa de
Pós Graduação Sctrito Sensu em nível de mestrado, Gestão Integrada do Território da
Universidade Vale do Rio Doce. Os estudos tiveram como contexto o Centro
Socioeducativo de Governador Valadares, onde é executado o projeto de pesquisa e
extensão “Juventude, Direito e Educação” (NONATO, 2014). Apontam reflexões feitas à
partir dos estudos territoriais, da sociologia da educação e da juventude. Objetivos: Refletir
sobre o processo educativo e ressocializador da medida socioeducativa, articulando os
estudos sobre juventudes (Dayrell, 2003), com a relação com o saber (Charlot, 2009) e com
a teoria da organização de patrimônios individuais de dispositivos, em distintos espaçostempos vividos e simbólicos (Lahire, 2004; 2005).Metodologia: A metodologia utilizada nos
estudos teve abordagem qualitativa e utilizou de análise documental e entrevistas como
instrumentos investigativos.

Resultados:Cada

jovem vivencia

seu processo de

ressocialização e nele constrói suas territorialidades enquanto um ser jovem e acautelado,
de igual forma, vivencia a relação com o saber e evidencia aprendizagens com a medida,
contudo, atribuem pouco significado a escola e a medida socioeducativa de privação de
liberdade, uma vez que estas não demarcam experiências que coadunem com a
expectativas e necessidades dos jovens. Conclusão: Assim, as pesquisas apontam que
os jovens transitam por múltiplos territórios no acautelamento, sendo as territorialidades
(re)construídas continuamente, em que o cotidiano vivido é marcado por desafios e conflitos
diversos, a partir das relações sociais e de poder estabelecidos, cujas experiências vividas
pautam-se em aprendizagens positivas e negativas que contribuem com a reflexão sobre o
ato infracional cometido, sem contudo indicar contribuições significativas para a reinserção
social.
eunicenazarethe@hotmail.com

A Univale nos cenários do SUS: olhares docentes sobre os avanços e desafios
Ayla Norma Ferreira Matos, Bárbara Nery Enes, Claudine de Menezes Pereira Santos,
Edmarcius Carvalho Novaes, Monica Valadares Martins, Sabrina Gomes de Morais, William
Lima
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: integração ensino-serviço, saúde pública, formação acadêmica.
Introdução:A UNIVALE instituiu no ano de 2014 um grupo de trabalho composto por
professores dos Cursos de Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição,
Educação Física e Pedagogia, para discutir as melhores formas de se integrar as práticas
de ensino-aprendizagem do corpo discente nos cenários do Sistema Único de Saúde.
Como produção deste grupo de trabalho, no primeiro semestre de 2017, em caráter
experimental, alunos dos Cursos de Odontologia, Enfermagem, Farmácia e Pedagogia
realizaram estágios supervisionados obrigatórios em uma unidade da ESF, conjuntamente.
Objetivo: Promover o diálogo sobre como cada curso avalia sua participação na integração
ensino e serviço, bem como (re)pensar os planejamentos para continuidade nos próximos
semestres. Metodologia: O diálogo proposto pela mesa redonda se dará a partir da revisão
das metodologias e diretrizes curriculares nacionais para formação acadêmica de cada
curso e, as orientações técnicas para a formação, com ênfase nas vivências de estágios,
bem como dos relatos de experiências a partir das aprendizagens, com a execução do
projeto piloto. Resultados: Pode-se perceber avanços e dificuldades, tais como: a atuação
entre os cursos é muito proveitosa, a contribuição para o ensino e para o serviço é evidente,
dificuldade de alguns cursos em relação à carga horária docente para supervisão de
estágio, algumas limitações estruturais do sistema público em absorver a demanda das
instituições de ensino, bem como a necessidade de um melhor planejamento processual e
integrado entre os cursos e o serviços, em todas as práticas a serem realizadas.
Conclusção: A vivência acadêmica para atuação nos cenários dos SUS é um desafio para
todas as formações, para a instituição de ensino superior e a organização do serviço
público; bem como transita na necessidade de integração dos cursos para uma melhor
compreensão da realidade da saúde pública e, para o aprimoramento das contribuições a
serem dadas por cada área profissional em formação. ayla.matos@univale.br

Diálogos sobre juventudes: permanências e variações na relação dos\as jovens com
a escola
Licinia Maria Correa, Maria Celeste Reis Fernandes Souza, Eunice Maria Nazarethe
Nonato, Jorddana Rocha de Almeida
Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Vale do Rio Doce; Instituto Federal de
Minas Gerais – Campus Itabirito
Palavras-chave: Juventudes, Condição juvenil, Escola.
Introdução: Que aproximações e distinções se evidenciam na experiência escolar de
jovens oriundos de contextos escolares, territoriais e sociais diversos? Essa pergunta
orienta nossa proposta de dialogar acerca da condição juvenil e do lugar que a escola ocupa
em suas vidas. Problematizando questões como relação com o saber, experiência escolar,
tempo e forma escolar, projetos de futuro, a mesa redonda reúne um conjunto de pesquisas
qualitativas, realizadas com jovens alunos\as de escolas da rede municipal, estadual de
ensino e sistema socioeducativo. Objetivos: Dialogar sobre a relação dos jovens com a
escola, explorando as narrativas de jovens inseridos em diferentes contextos. Nosso
desafio é articular uma reflexão ancorada na sociologia da experiência (Dubet, 1994, 1996)
e na teoria da relação com o saber (Charlot, 2001, 2009), interpelando pelos sentidos que
os jovens alunos conferem às aprendizagens e pelos significados da experiência escolar.
Metodologia: Conjugando instrumentos metodológicos quanti e qualitativos, as pesquisas
utilizaram análises documentais, entrevistas, grupos focais, e balanços do saber.
Resultados: Os estudos evidenciam que para os jovens, a escola é um lugar de encontro
de saberes e de socialização com outros sujeitos de sua idade. Os grupos de pares, os
coletivos afirmam-se como um importante lugar de aprendizados.Contudo, no confronto
entre as legítimas demandas impostas pelo cotidiano escolar e suas necessidades, os
jovens manifestam uma permanente tensão vivenciada na relação estabelecida com a
escola. Conclusão: Os resultados evidenciam que os jovens vivem no espaço escolar uma
busca por conformar-se à perspectiva temporal da escola ou abrir-se a outros tempos que
o mundo lhes oferece, bem como administrar a condição de aluno com a condição de jovem
em contextos de pobreza e violência. O desejo de estudar, escolarizar-se, aprender parece
esbarrar constantemente na necessidade de um lugar no mundo. liciniacorrea1@gmail.com
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Introdução: No Brasil, a ocupação das regiões de fronteira foi motivada pela mobilidade
das populações pobres, o que fez com que nestas regiões aparecesse uma população
marginal, que vivia da agricultura de roça voltada para o auto consumo. O sertão do Rio
Doce no período colonial e imperial foi ocupado a margem da colonização oficial por uma
população, em geral, alijada ao acesso à terra na zona mineradora, formando pequenos
núcleos de povoamento com pequena produção e sem comércio. Objetivo: Mapear a
ocupação o espaço do Sertão Rio Doce, identificando a penetração e a movimentação
populacional da zona antiga para o Sertão do Rio Doce no decorrer do século XIX.
Metodologia: Foi realizado o levantamento das cidades do Médio Rio Doce e sua história.
Foi feito um estudo minucioso de todos os distritos que compuseram as cidades e todos os
nomes que os municípios tiveram desde o surgimento das povoações e as quais município,
distrito, freguesia e paróquia eles foram desmembrados. A partir dessas informações foi
feito o levantamento dos dados dos recenseamentos de 1872 e 1890. Resultados:
Observou-se a mobilidade demográfica no Sertão do Rio Doce. No censo de 1872, a
população localizava-se, em sua maioria, as margens da área de ocupação antiga (Serro,
Conceição do Serro, Minas Novas, Ponte Nova e Pomba); apenas 3,65% da população da
Província das Minas Gerais estavam na região, sendo que somente 3povoações foram
levantadas: Peçanha, Sabinópolis e Antônio Dias, que representavam 1,41% da população
do Estado. No recenseamento do ano de 1890 a população era de 171.013 pessoas, o que
representou 5,37% da população do Estado de Minas. Conclusão: Pode-se a partir do
estudo minucioso do censo mapear a penetração na região. Esse processo foi lento até o
final do século XIX. Apoio: CAPES/PROSUP
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